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ال ـ ـت ـ ـقـ ــى الـ ـ ــوفـ ـ ــد ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي امل ـ ـف ـ ــاوض
بــرئــاســة مـحـمــد ع ـبــدال ـســام ،أمــس
األحــد ،وزيــر الخارجية اإليــراين أمري
عبداللهيان.
واس ـ ـت ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـل ـ ـق ـ ــاء املـ ـسـ ـتـ ـج ــدات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألم ـ ـن ـ ـي ـ ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
وال ـع ـس ـك ــري ــة عـ ــى م ـس ـت ــوى ال ـي ـمــن
واملنطقة ،ومناقشة الهدنة املؤقتة
وملف العدوان والحصار عى اليمن
والخطوات الدبلوماسية التي يقوم
بها الوفد الوطني.
تفاصيل ص03

التقى عضو السياسي األعلى السامعي و نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير املالية وعدد ًا من املسؤولني

الرئيس املشاط يؤكد على تعزيز مستوى اخلدمات العامة بأمانة العاصمة واحملافظات
إنشاء وحدة التدخالت املركزية التنموية الطارئة جاء لتلبية احتياجات
املناطق األكرث حرمانًا ودعمًا ملبادرات املجتمع

التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـس ـ ـي ـ ــايس األع ـ ـ ـ ــى  ،ع ـ ـضـ ــو امل ـج ـل ــس
السيايس األعى سلطان السامعي.
وخ ـ ــال ال ـل ـق ــاء ت ــم م ـنــاق ـشــة ن ـت ــائ ــج زي ـ ــارة عـضــو
املجلس السيايس األعــى إىل محافظتي صعدة
وتـ ـع ــز ،ل ــاط ــاع ع ــى أوض ــاع ـه ـم ــا وس ـ ــري تـنـفـيــذ
املشاريع الخدمية والتنموية يف املحافظتني.
وأكـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس امل ـ ـشـ ــاط خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ال ـح ــرص
عــى تــوفــري احـتـيــاجــات املـحــافـظـتــني مــن املـشــاريــع
الـخــدمـيــة ذات األولــويــة ،بـمــا يسهم يف تخفيف
معاناة املواطنني جراء استهداف العدوان للبنية
التحتية والخدمات األساسية يف املحافظتني.
والتقى كذلك فخامة املشري الركن مهدي املشاط

رئ ـيــس امل ـج ـلــس ال ـس ـيــايس األع ـ ــى ،نــائــب رئـيــس
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير املالية الدكتور
رشيد أبو لحوم.
جــرى خــال اللقاء اسـتـعــراض نتائج زيــارة نائب
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية إىل محافظة
حجة ،بتكليف من الرئيس املشاط لاطاع عى
وض ــع امل ـحــاف ـظــة ،وت ــوف ــري اح ـت ـيــاجــات مــديــريــات
امل ـحــاف ـظــة م ــن امل ـي ــاه وذلـ ــك بــاس ـت ـبــدال امل ــول ــدات
ب ـم ـن ـظــومــات ال ـطــاقــة ال ـش ـم ـس ـيــة ،وكـ ــذا تـســريــع
عمليات حفر وصيانة اآلبار لتوفري مصادر املياه
الكافية لتغطية احتياجات كافة املديريات.
وأك ـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس امل ـ ـش ـ ــاط ،ع ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة ت ـض ــاف ــر
الجهود بني الجهات املعنية ممثلة بوزاريت املياه

وامل ــال ـي ــة وامل ـج ـلــس األعـ ــى ل ـل ـشــؤون اإلن ـســان ـيــة،
وقيادة املحافظة باعتبار ذلك من األولويات.
ووجه الرئيس املشاط وزير املالية ،بسرعة تنفيذ
املـســاهـمــات الـتــي تــم االت ـفــاق عـلـيـهــا يف امل ـبــادرات
املعتمدة ملحافظة حجة.
ونوه بتضحيات أبناء محافظة حجة ،يف سبيل
ً
الدفاع عن الوطن ،معتربا توفري الخدمات ألبناء
املحافظة أقل واجب يمكن القيام به تجاههم.
كـمــا وجــه الــرئـيــس امل ـشــاط ،وزارة املــالـيــة ،بدعم
ومـســانــدة امل ـبــادرات يف كــل املــديــريــات عــرب وحــدة
الـتــدخــات املــركــزيــة الـتـنـمــويــة ،وع ــدم ادخ ــار أي
جهد يف سبيل تحقيق ذلك.
تفاصيل ص02

اجتماع يقر اخلطة الرئيسة واخلطط الفرعية إلحياء ذكرى املولد النبوي  1444هـ

الراعي  :ذكرى املولد النبوي محطة سنوية لتعزيز ُعرى التالحم الوطني بني أبناء الشعب

أقر اجتماع موسع عقد أمس بصنعاء الخطة الرئيسة إلحياء ذكرى املولد
النبوي الشريف 1444ھ ،والخطط الفرعية املنبثقة عنها عى املستويني
املركزي واملحيل.
واستعرض االجتماع الــذي ضــم رؤســاء مجالس الـنــواب األخ يحيى عيل
الــراعــي وال ــوزراء الــدكـتــور عـبــدالـعــزيــز بــن حـبـتــور والـقـضــاء األعــى الـقــايض
أح ـم ــد ي ـح ـيــى امل ـت ــوك ــل وال ـ ـشـ ــورى م ـح ـمــد ح ـس ــني الـ ـعـ ـي ــدروس ،وم ـف ـتــي
الديار اليمنية العامة شمس الدين شرف الدين ،مشروع خطة رئاسة
الجمهورية إلحياء ذكرى املولد النبوي للعام الجاري.
وتضمنت الخطة الربامج واملهام الرئيسة املنوطة باملجلس السيايس األعى
وكل من مجالس النواب والقضاء والشورى ومكتب رئاسة الجمهورية،
الهادفة تنسيق الجهود بني مختلف تلك الجهات إلحياء املناسبة وإقامة
الفعاليات الخاصة بها.
كما تضمنت الخطة األدوار املتصلة بــأعـضــاء املـجــالــس األربـعــة ونزولهم
امليداين واملشاركة يف الفعاليات التمهيدية والتحشيد للفعالية املركزية
والتوعية بمختلف الجوانب املتصلة بسرية النبي الكريم صى الله عليه
وآل ــه وس ـلــم وهــديــه ال ــرب ــاين وم ــا تـمـيــز بــه مــن خـلــق عـظـيــم ،مــا يـسـتــدعــي
االق ـت ــداء بــه ق ـ ً
ـوال وع ـمـ ًـا يف مـخـتـلــف ش ــؤون الـحـيــاة الـيــومـيــة والــوظـيـفـيــة

واالجتماعية وغريها.
كما أقر االجتماع الذي شارك فيه نواب رئييس مجليس النواب عبدالرحمن
الجماعي والوزراء لشؤون األمن والدفاع الفريق الركن جال الرويشان
والـخــدمــات والتنمية الــدكـتــور حـســني مـقـبــويل والــرؤيــة الــوطـنـيــة محمود
الجنيد وعــدد من الــوزراء واملسؤولني يف عــدد من الجهات املعنية وذات
ال ـعــاقــة ،م ـبــاشــرة م ـشــروع خـطــة حـكــومــة االن ـق ــاذ الــوط ـنــي إلح ـيــاء هــذه
املناسبة األثرية عى افئدة ووجدان أبناء اليمن.
واشتملت الخطة عى اإلجراءات واملهام والفعاليات والندوات والورش
الـثـقــافـيــة حــول شـخــص الـنـبــي الـخــاتــم وس ــرية حـيــاتــه وشـمــائـلــه وتعاليمه
الرفيعة ،واملقرر تنفيذها من قبل رئاسة الوزراء وأمانته العامة والوزارات
والجهات الحكومية من مؤسسات ومصالح وهيئات ،عاوة عى املجالس
املحلية بأمانة العاصمة واملحافظات ومؤسسات القطاع الخاص واملجتمع
املدين.
ويف االجـتـمــاع اعـتــرب رئـيــس مجلس الـنــواب الــراعــي ،ذكــرى املــولــد النبوي
الشريف محطة سنوية لتعزيز ُعــرى التاحم الوطني بني أبناء الشعب
وقواه الحية املناهضة للعدوان والحصار.
تفاصيل ص02

طـ ــري ــق احل ـ ــرية واالستق ـ ــالل
منذ ظهور الدولة السعودية
األوىل يف منتصف القرن الثامن عشر عىل
يد مؤسسها األول محمد بن سعود رسم
ذلك النظام الرجعي يف حساباته
واجندته أن أي تقدم أو تطور يف اليمن
سيمثل انتكاسة أو بداية النهاية للنظام
السعودي لذلك ال يزال العداء مستمرا
لليمن من خالل العديد من الوسائل
واألساليب التي كانت غالبا ما تنتهي
بالحروب يف إطار األطماع التوسعية التي
نشأت عليها إمارة نجد فتوسعت عىل
حساب الحجاز والقطيف واالحساء،
وأجزاء من اليمن والكويت واإلمارات
وعمان.
ولهذا فإن النظام السعودي وكبار
فاسديه ومغاليه ظل يحمل االحقاد
ضد الشعب اليمني ويدس املشكالت
امام اليمن وقيادته ..وخاصة يف هذه
املرحلة التي هي عنوان التحرر من التبعية
والهيمنة السعودية.
تفاصيل ص03

»

محافظ الحديدة لـ «

لدينـ ــا مصفوفـ ــة مـ ــن
املشـ ــاريع التنمويـ ــة
بدأنـ ــا فـ ــي تنفيذهـ ــا
بتوجيهات من القيادة
الثوريـ ــة والسياسـ ــية

القايض الوجيه لـ «

»

هناك عدة
شكاوى أصبحت
جاهزة للفصل



خصصت اللجنة
الرقم ()774772555
الستقبال الشكاوى
تفاصيل ص05
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التقى عضو السياسي األعلى السامعي و نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير املالية وعدد من املسؤولني

02

الرئيس املشاط يؤكد على تعزيز مستوى اخلدمات العامة بأمانة العاصمة واحملافظات
إنشاء وحدة التدخالت املركزية التنموية الطارئة جاء لتلبية احتياجات املناطق األكثر حرمان ًا ودعم مبادرات املجتمع

ال�ت�ق��ى ف�خ��ام��ة امل �ش��ر ال��رك��ن م �ه��دي امل �ش��اط رئ �ي��س امل�ج�ل��س
ال�س�ي��ايس األع��ى  ،ع�ض��و امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ى سلطان
السامعي.
وخالل اللقاء تم مناقشة نتائج زيارة عضو املجلس السيايس
األعى إىل محافظتي صعدة وتعز ،لالطالع عى أوضاعهما
وسر تنفيذ املشاريع الخدمية والتنموية يف املحافظتني.
وأك � ��د ال ��رئ �ي ��س امل� �ش ��اط خ� ��الل ال �ل �ق ��اء ال� �ح ��رص ع ��ى ت��وف��ر
احتياجات املحافظتني من املشاريع الخدمية ذات األولوية،
ب �م��ا ي�س�ه��م يف ت�خ�ف�ي��ف م �ع��ان��اة امل ��واط �ن ��ني ج� ��راء اس �ت �ه��داف
العدوان للبنية التحتية والخدمات األساسية يف املحافظتني.
وال �ت �ق��ى ك��ذل��ك ف�خ��ام��ة امل �ش��ر ال��رك��ن م �ه��دي امل �ش��اط رئ�ي��س
امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع� ��ى ،ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء ل�ل�ش��ؤون
االقتصادية وزير املالية الدكتور رشيد أبو لحوم.
ج� ��رى خ� ��الل ال �ل �ق ��اء اس �ت �ع ��راض ن �ت ��ائ ��ج زي � ��ارة ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
ال ��وزراء ل�ل�ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة إىل محافظة ح�ج��ة ،بتكليف
م��ن ال��رئ�ي��س امل �ش��اط ل��الط��الع ع��ى وض ��ع امل�ح��اف�ظ��ة ،وت��وف��ر
اح�ت�ي��اج��ات م��دي��ري��ات امل�ح��اف�ظ��ة م��ن امل �ي��اه وذل ��ك ب��اس�ت�ب��دال
امل� ��ول� ��دات ب �م �ن �ظ ��وم ��ات ال �ط ��اق ��ة ال �ش �م �س �ي ��ة ،وك � ��ذا ت �س��ري��ع
ع�م�ل�ي��ات ح�ف��ر وص �ي��ان��ة اآلب� ��ار ل�ت��وف��ر م �ص��ادر امل �ي��اه ال�ك��اف�ي��ة
لتغطية احتياجات كافة املديريات.
وأك� ��د ال ��رئ �ي ��س امل� �ش ��اط ،ع ��ى ض � ��رورة ت �ض��اف��ر ال �ج �ه ��ود ب��ني
الجهات املعنية ممثلة بوزاريت املياه واملالية واملجلس األعى
ل �ل �ش ��ؤون اإلن �س ��ان �ي ��ة ،وق� �ي ��ادة امل �ح��اف �ظ��ة ب��اع �ت �ب��ار ذل ��ك م��ن
األولويات.

الرئيس املشاط يحث على توفير احتياجات صعدة وتعز من املشاريع اخلدمية
توجيه وزارة الصناعة والتجارة بتعزيز الرقابة على األسواق والسلع وعمل آلية لضبط األسعار
أهمية اإلسراع في استكمال املخططات العمرانية وإنزالها والعمل على حتزمي العشوائيات

ووجه الرئيس املشاط وزير املالية ،بسرعة تنفيذ املساهمات
التي تم االتفاق عليها يف املبادرات املعتمدة ملحافظة حجة.
ونوه بتضحيات أبناء محافظة حجة ،يف سبيل الدفاع عن
الوطن ،معترباً توفر الخدمات ألبناء املحافظة أقل واجباً
يمكن القيام به تجاههم.
ك�م��ا وج ��ه ال��رئ�ي��س امل �ش��اط ،وزارة امل��ال �ي��ة ،ب��دع��م وم�س��ان��دة
امل� �ب ��ادرات يف ك ��ل امل ��دي ��ري ��ات ع ��رب وح ��دة ال �ت��دخ��الت امل��رك��زي��ة
التنموية ،وعدم ادخار أي جهد يف سبيل تحقيق ذلك.
وأش� ��ار إىل أن إن �ش ��اء وح� ��دة ال �ت ��دخ ��الت امل ��رك ��زي ��ة ال�ت�ن�م��وي��ة
الطارئة ،جاء لتلبية احتياجات املناطق األكرث حرماناً ودعم
مبادرات املجتمع يف تنفيذ مشاريع الخدمات األساسية يف
مجاالت الطرق واملياه وغرها ..حاثا وزير املالية عى مواصلة
الجهود وزي��ارة بقية املحافظات ،حسب الخطة املوضوعة
لذلك.

إىل ذل ��ك ال�ت�ق��ى ف�خ��ام��ة امل�ش��ر ال��رك��ن م�ه��دي امل �ش��اط رئ�ي��س
امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ى  ،رئ�ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل ��أرايض
واملساحة والتخطيط العمراين الدكتور هاشم الشامي.
جرى خالل اللقاء استعراض إنجازات الهيئة العامة لأرايض
وسر العمل يف استكمال التخطيط الحضري للمحافظات
"املسرت بالن".
وأك � ��د ال ��رئ �ي ��س امل� �ش ��اط ع ��ى أه �م �ي ��ة اإلس� � ��راع يف اس �ت �ك �م��ال
امل� �خ� �ط� �ط ��ات ال� �ع� �م ��ران� �ي ��ة وإن � ��زال � �ه � ��ا وال� �ع� �م� ��ل ع � ��ى ت �ح ��زي ��م
العشوائيات.
ك �م��ا ج ��رى خ ��الل ال �ل �ق ��اء ،م �ن��اق �ش��ة األع� �م ��ال ال �ت ��ي ت�ن�ف��ذه��ا
امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ك �ه��رب��اء ،ب �م��ا يف ذل ��ك ص �ي��ان��ة ش�ب�ك��ات
ال�ك�ه��رب��اء ،ب��اإلض��اف��ة إىل ال�ج��وان��ب امل�ت�ص�ل��ة ب��ال�ب��دء ب��رتك�ي��ب
عدادات الدفع املسبق يف محافظة الحديدة.
وشدد الرئيس املشاط ،عى ضرورة استكمال أعمال الصيانة

لشبكات الكهرباء ،وتوفر عدادات الدفع املسبق للحد من
ف��اق��د ال�ط��اق��ة ..م��ؤك��دا ال�ح��رص ع��ى ت��وف��ر خ��دم��ة ال�ك�ه��رب��اء
للمواطنني بالشكل املناسب واملستقر وبأقل تكلفة.
ويف س �ي��اق آخ ��ر ال�ت�ق��ى ف�خ��ام��ة امل �ش��ر ال��رك��ن م �ه��دي امل�ش��اط
رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ى ،امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي ب��أم��ان��ة
العاصمة.
جرى خالل اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون
االقتصادية وزير املالية الدكتور رشيد أبو لحوم ،ونائب مدير
مكتب رئاسة الجمهورية فهد العزي ،ووزراء األشغال غالب
مطلق ،والصناعة محمد املطهر ،والكهرباء الدكتور محمد
البخيتي ،وامل�ي��اه امل�ه�ن��دس عبد ال��رق�ي��ب ال�ش��رم��اين ،ورئيس
هيئة األرايض الدكتور هاشم الشامي ،مناقشة سر تنفيذ
امل �ش ��اري ��ع ال �خ��دم �ي��ة وال �ت �ن �م��وي��ة وال �ج �ه ��ود امل �ب ��ذول ��ة يف ه��ذا
الجانب.

ويف اللقاء أكد الرئيس املشاط ،عى أهمية تعزيز مستوى
ال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة ب��األم��ان��ة ،وااله�ت�م��ام ب�ص�ي��ان��ة ال�ط��رق��ات..
موجهاً باستكمال مشاريع تصريف مياه األمطار والسيول،
وتنفيذ الخطط املرحلية للحد من أضرار السيول ،واستكمال
مشاريع ترميم الطرقات باألمانة.
ك�م��ا أك ��د ع��ى أه�م�ي��ة ع�م��ل ح �ل��ول ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م��ن االزدح ��ام
امل� ��روري ،وااله �ت �م��ام ب��ال�ع��الم��ات امل��روري��ة وت�ع��زي��ز االن�ض�ب��اط
املروري وإنارة الشوارع الرئيسية.
ووج� ��ه ال ��رئ �ي ��س امل� �ش ��اط ،وزاريت امل ��ال �ي ��ة وال �ك �ه ��رب ��اء وأم ��ان ��ة
العاصمة ،بالتنسيق والعمل عى توفر كهرباء اقتصادية
للشوارع الرئيسية وتجهيزها قبل املولد النبوي الشريف يف
إطار االستعدادات لالحتفاء بهذه املناسبة الدينية العظيمة
بما يليق بمكانة الرسول األعظم يف قلوب اليمنيني.
كما وج��ه وزي��ر امل�ي��اه ،بتحويل آب��ار امل�ي��اه بالطاقة الشمسية
لتخفيض الكلفة ،ووجه وزارة املالية بإعطاء قرض ملؤسسة
املياه مقداره مليار ريال.
وح ��ث ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط ،ع��ى االه �ت �م��ام ب��ال�ن�ظ��اف��ة وت�ح�س��ني
امل �ظ �ه��ر ال �ج �م��ايل وال �ح �ض ��اري ل�ل�ع��اص�م��ة ص �ن �ع��اء ب��اع�ت�ب��اره��ا
واجهة البلد ،موجها وزارة املالية بتوفر االحتياجات الالزمة
لتحقيق هذا الهدف.
كما وجه وزارة الصناعة والتجارة ،وأمانة العاصمة بتعزيز
الرقابة عى األسواق والسلع وعمل آلية لضبط األسعار ،بما
يسهم يف تخفيف معاناة املواطنني خصوصا يف ظل استمرار
العدوان والحصار.

اجتماع يقر اخلطة الرئيسة واخلطط الفرعية إلحياء ذكرى املولد النبوي  1444هـ

الراعي :ذكرى املولد النبوي محطة سنوية لتعزيز ُعرى التالحم الوطني بني أبناء الشعب وقواه احلية املناهضة للعدوان
القاضي املتوكل :ذكرى املولد النبوي التي تكتسب أهميتها من عظمة حامل الرسالة اإللهية للعاملني

أق ��ر اج �ت �م ��اع م ��وس ��ع ع �ق��د أم ��س ب �ص �ن �ع��اء ال�خ�ط��ة
ال ��رئ �ي �س ��ة إلح� �ي ��اء ذك � ��رى امل ��ول ��د ال �ن �ب ��وي ال �ش ��ري ��ف
1444ھ ،وال �خ �ط ��ط ال �ف ��رع �ي ��ة امل �ن �ب �ث �ق��ة ع �ن �ه��ا ع��ى
املستويني املركزي واملحيل.
واس�ت�ع��رض االج�ت�م��اع ال ��ذي ض��م رؤس ��اء م�ج��ال��س
ال �ن��واب األخ ي�ح�ي��ى ع��يل ال��راع��ي وال � ��وزراء ال��دك�ت��ور
عبدالعزيز بن حبتور والقضاء األعى القايض أحمد
يحيى املتوكل والشورى محمد حسني العيدروس،
ومفتي الديار اليمنية العالمة شمس الدين شرف
ال��دي��ن ،م �ش��روع خ�ط��ة رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة إلح�ي��اء
ذكرى املولد النبوي للعام الجاري.
وتضمنت ال�خ�ط��ة ال��ربام��ج وامل�ه��ام ال��رئ�ي�س��ة املناطة
باملجلس السيايس األعى وكل من مجالس النواب
وال �ق �ض��اء وال �ش ��ورى وم�ك�ت��ب رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة،
الهادفة تنسيق الجهود بني مختلف تلك الجهات
إلحياء املناسبة وإقامة الفعاليات الخاصة بها.
ك �م ��ا ت �ض �م �ن ��ت ال �خ �ط ��ة األدوار امل �ت �ص �ل ��ة ب ��أع �ض ��اء
امل �ج��ال��س األرب �ع ��ة ون��زول �ه��م امل �ي ��داين وامل �ش ��ارك ��ة يف
الفعاليات التمهيدية والتحشيد للفعالية املركزية
والتوعية بمختلف الجوانب املتصلة بسرة النبي
ال�ك��ري��م ص��ى ال�ل��ه وآل ��ه وس�ل��م وه��دي��ه ال��رب��اين وم��ا
ت�م�ي��ز ب ��ه م ��ن خ �ل��ق ع �ظ �ي��م ،م ��ا ي �س �ت��دع��ي االق �ت ��داء
�وال وع�م� ً
ب��ه ق� ً
�ال يف مختلف ش��ؤون ال�ح�ي��اة اليومية
والوظيفية واالجتماعية وغرها.
ك�م��ا أق ��ر االج �ت �م��اع ال ��ذي ش ��ارك ف�ي��ه ن ��واب رئ�ي��ي
م�ج�ل��ي ال �ن��واب ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج�م��اع��ي وال� ��وزراء
ل � �ش� ��ؤون األم� � ��ن وال � ��دف � ��اع ال� �ف� ��ري� ��ق ال� ��رك� ��ن ج ��الل
ال ��روي �ش ��ان وال �خ ��دم ��ات وال�ت�ن�م�ي��ة ال��دك �ت��ور ح�س��ني
م�ق�ب��ويل وال ��رؤي ��ة ال��وط�ن�ي��ة م�ح�م��ود ال�ج�ن�ي��د وع��دد
من الوزراء واملسؤولني يف عدد من الجهات املعنية

وذات ال �ع ��الق ��ة ،م �ب��اش��رة م �ش ��روع خ �ط��ة ح�ك��وم��ة
االن �ق ��اذ ال��وط �ن��ي إلح �ي��اء ه ��ذه امل�ن��اس�ب��ة األث� ��رة ع��ى
افئدة ووجدان أبناء اليمن.
واش � �ت � �م � �ل� ��ت ال � �خ � �ط� ��ة ع� � ��ى اإلج � � � � � � ��راءات وامل � �ه � ��ام
وال �ف �ع��ال �ي��ات وال� �ن� ��دوات وال � ��ورش ال �ث �ق��اف �ي��ة ح��ول
ش �خ ��ص ال �ن �ب ��ي ال �خ ��ات ��م وس � ��رة ح �ي ��ات ��ه وش �م��ائ �ل��ه
وت �ع ��ال �ي �م ��ه ال ��رف �ي �ع ��ة ،وامل� �ق� ��رر ت �ن �ف �ي��ذه��ا م ��ن ق�ب��ل
رئاسة الوزراء وأمانته العامة والوزارات والجهات
الحكومية من مؤسسات ومصالح وهيئات ،عالوة
عى املجالس املحلية بأمانة العاصمة واملحافظات
ومؤسسات القطاع الخاص واملجتمع املدين.
ويف االجتماع اعترب رئيس مجلس النواب الراعي،

ذكرى املولد النبوي الشريف� محطة سنوية لتعزيز
ُع� ��رى ال �ت��الح��م ال��وط �ن��ي ب ��ني أب �ن ��اء ال �ش �ع��ب وق ��واه
الحية املناهضة للعدوان والحصار.
وأش� ��اد ب��ال �ع��روض ال�ع�س�ك��ري��ة ال �ت��ي ج ��رت م��ؤخ��راً
وآخرها عرض "وعد اآلخرة "بمحافظة الحديدة،
وم��ا ح�م�ل��ه م��ن رس��ائ��ل ه��ام��ة ل�ل��داخ��ل و ال �خ��ارج ..
متوجهاً بالشكر لقائد الثورة السيد عبدامللك بدر
الدين الحويث وفخامة املشر الركن مهدي املشاط
رئ �ي ��س امل �ج �ل ��س ال �س �ي ��ايس األع � ��ى ووزي� � ��ر ال ��دف ��اع
اللواء محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة األركان
العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري،
ع ��ى ت�ن�ظ�ي��م ال �ع ��روض ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ت ��ي أس�ق�ط��ت

مجلس النواب يستهجن تناقضات إعالم حتالف العدوان واستهتاره مبعاناة الشعب اليمني

مطالبة وسائل اإلعالم الوطنية مبمارسة دورها في
دحض االفتراءات واألباطيل التي يروج لها إعالم العدوان
استهجن مجلس النواب يف جلسته برئاسة رئيس املجلس األخ يحيى
ع��يل ال��راع��ي ت�ن��اق�ض��ات إع ��الم ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان ب�ش��أن ت�ص��ري��ح حكومة
فنادق الرياض بأنها ال تمانع من دخول سفن املشتقات النفطية ،ويف
نفس الوقت بأنها توافق عى طلب األمم املتحدة دخول سفن الوقود.
وتساءل أعضاء املجلس أين املصداقية بني هذه التناقضات واالستهتار
ب�م�ع��ان��اة ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ..م�ش��ري��ن إىل أن ح�ك��وم��ة ال�ف�ن��ادق ل��م تكتف
بجلب العدوان ونهب ثروات الشعب اليمني بل قبلت أن تكون مطية
ل�ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان وم�خ�ط�ط��ات��ه ال �ق ��ذرة يف اإلض� ��رار ب�م�ص��ال��ح ال�ش�ع��ب
ومقدراته.
وط��ال��ب أع�ض��اء امل�ج�ل��س ،وس��ائ��ل اإلع��الم الوطنية بممارسة دوره��ا يف
دحض االفرتاءات واألباطيل واملغالطات التي يروج لها إعالم العدوان
لتضليل الرأي العام ومحاوالته املستمرة حرف مسار الحقيقة.

كما طالبوا يف نقاشاتهم بتحييد االقتصاد وع��دم استخدام املشتقات
النفطية كسالح وشكل من أشكال العقوبات الجماعية ضد الشعب
اليمني.
وح �ث ��وا األم ��م امل �ت �ح��دة ع ��ى ال ��وق ��وف أم ��ام ه ��ذه ال �خ ��روق ��ات وال�ق��رص�ن��ة
املستمرة ووضع حد الحتجاز سفن املشتقات النفطية ..معتربين تلك
املمارسات جريمة بحق اإلنسانية وخرقاً للهدنة املعلنة ،والتي من شأنها
زيادة معاناة الشعب اليمني ،األمر الذي يستوجب عى القيادة اتخاذ
الخيارات املمكنة لردع صلف وتعنت دول تحالف العدوان ومرتزقته.
وطالب أعضاء املجلس بسرعة اإلفراج عن كافة السفن املحتجزة وعدم
اعرتاضها مستقبال ..معربني عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين لهذه
امل�م��ارس��ات الالإنسانية وال��الأخ��الق�ي��ة ولكل م��ن يقوم بها وم��ن يدعمها
أو يربر لها.

مفتي الديار :التفاعل مع ذكرى املولد النبوي نوع من العبادة التي تقرب إلى الله

م��زاع��م ال �ع��دوان وامل�ن�ظ�م��ات امل�ع�ن�ي��ة يف أن صنعاء
تجند األطفال.
وأش ��ار رئ�ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب إىل أه�م�ي��ة ال�ت�ص��دي
ل ��أف ��اك ��ني وامل �ن ��اف �ق ��ني وامل ��رج �ف ��ني ال ��ذي ��ن ي �ن �ف��ذون
مخطط ق��وى ال�ع��دوان وامل��رت��زق��ة للنيل م��ن صالبة
الجبهة ال��داخ�ل�ي��ة وب��ث ال�ف��ن يف أوس��اط�ه��ا لضرب
املشروع الوطني املقاوم من الداخل.
وشدد بهذا الخصوص عى أهمية ترجمة الجهات
املعنية لتوجيهات رئيس املجلس السيايس األعى
بشأن انصاف املظلومني وردع املتعدين عى أمالك
املواطنني.
ف�ي�م��ا أك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء األع ��ى ال �ق��ايض

امل� �ت ��وك ��ل ،ال �س ��ر ع ��ى ن �ف ��س ال �ن �ه ��ج ال � ��ذي رس �م��ه
الرسول الكريم صى الله عليه وآله وصحبه وسلم
يف مختلف نواحي الحياة اليومية بما يف ذلك إبراز
قوة الوحدة الداخلية وتوطيدها املستمر سيما يف
ظل سعي األعداء لضربها.
ول �ف ��ت إىل أن ال �ج �م �ي��ع ض ��د امل� �م ��ارس ��ات امل �خ��ال �ف��ة
للشرع والنهج الرباين الذي جاء به الرسول الكريم
ع �ل �ي��ه ال �ص ��الة وال� �س ��الم  ..م �ن��وه��ا ب �ع �ظ��م م�ن��اس�ب��ة
ذك� ��رى امل ��ول ��د ال �ن �ب ��وي ال �ت ��ي ت �ك �ت �س��ب أه �م �ي �ت �ه��ا م��ن
عظمة حامل الرسالة اإللهية للعاملني.
ب � ��دوره دع� ��ا م �ف �ت��ي ال ��دي ��ار ف �ض �ي �ل��ة ال �ع ��الم ��ة ش��رف
الدين ،إىل تفاعل أبناء الشعب اليمني مع إحياء
ذك � ��رى امل ��ول ��د ال �ن �ب ��وي ال �ت ��ي ت �م �ث��ل م �ن ��اس �ب ��ة ت�ب�ه��ج
ً
عمال بقوله تعاىل "قل بفضل الله
نفوس املؤمنني
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خر مما يجمعون".
واع�ت��رب ال�ت�ف��اع��ل م��ع ذك��رى امل��ول��د ال�ن�ب��وي ن��وع��اً من
ال �ع �ب��ادة ال �ت��ي ت �ق��رب إىل امل ��وىل س�ب�ح��ان��ه وت �ع ��اىل ..
م �ش��راً إىل أه�م�ي��ة أن ن�ج�س��د ال ��وح ��دة ع��ى ال��واق��ع
ك �م��ا ج �س��ده��ا ال ��رس ��ول ال �ك ��ري ��م ب��ال �ح �ك �م��ة ون�ه�ج��ه
الرباين القويم.
وذك� ��ر أن أع � ��داء األم� ��ة االس ��الم �ي ��ة م ��ن ال �ص �ه��اي �ن��ة
وغ��ره��م ل��م ي�ت��وق�ف��وا ع��ن زراع� ��ة ال �ف��ن يف أوس ��اط
األم ��ة وش�ع��وب�ه��ا وال �ي��وم ي�س�ع��ون إلغ ��راق ال�ش�ع��ب
اليمني يف أتون الصراع واالقتتال الداخيل والخروج
بأقل الخسائر.
ول �ف ��ت ال �ع ��الم ��ة ش� ��رف ال ��دي ��ن إىل أه �م �ي ��ة ت�ع��اط��ي
املعنيني مع مهامهم بكل مسؤولية مع تذكرهم
امل �س �ت �م ��ر ب �ت �ع ��ال �ي ��م ال� ��رس� ��ول ال �ك ��ري ��م وأن اإلم � ��ارة
مسؤولية سيسأل عنها الجميع يوم القيامة.
ون ��وه ب�ع��الق��ة ال�ن�ب��ي ال�ك��ري��م م��ع أه ��ل ال�ي�م��ن وال�ت��ي

تجسدها األحاديث الشريفة وضرورة العمل عى
ط�ب��اع��ة ال�ك�ت�ي��ب ال��ذي ي�ض��م ت�ل��ك األح��ادي��ث ون�ش��ره
عى نطاق واسع.
كما دعا مفتي الديار اليمنية إىل استنهاض طاقات
امل �ج �ت �م ��ع يف م �خ �ت �ل ��ف امل � �ج� ��االت وال � �ت� ��أيس ب��ال �ق �ي��م
وامل �ب��ادئ ال�ت��ي س��ار ع�ل�ي�ه��ا ال��رس��ول ص��ى ال�ل��ه عليه
وع��ى آل��ه وص�ح�ب��ه وس�ل��م واالس�ت�ف��ادة م��ن ت�ج��ارب
ُ
األج ��داد للتخلص م��ن ن�ه��ج ال�ت��واك��ل ال��ذي أبتليت
به األمة.
وتحدث عدد من املشاركني يف االجتماع  ..مؤكدين
أهمية حضور البُعد التشاريك لكل أبناء الوطن يف
إح�ي��اء ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة العظيمة ب�م��ا يف ذل��ك املناطق
الواقعة تحت االحتالل السعودي اإلمارايت.
ولفتوا إىل أهمية الحضور املشرف للبُعد االنساين
يف ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة م ��ن خ ��الل رع ��اي ��ة أس ��ر ال �ش �ه��داء
وال�ج��رح��ى وامل��راب�ط��ني يف ال�ج�ب�ه��ات وت�ق��دي��م ال�ع��ون
لأسر الفقرة واألش��د ف�ق��راً يف املجتمع  ..منوهني
بأهمية مبادرات القطاع الخاص والتجاري بالتزامن
مع املناسبة والعمل عى تخفيف املعاناة عى كاهل
املواطنني سيما ما يتصل بتخفيض األسعار.
ك �م ��ا ت� ��م ال �ت ��أك �ي ��د ع� ��ى أه �م �ي ��ة إش� � ��راك ال �ج ��ال �ي ��ات
االس��الم�ي��ة يف ال�ي�م��ن ب�ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ال��دي�ن�ي��ة املهمة
عرب إقامة فعاليات احتفالية خاصة بها.
ووج ��ه االج�ت�م��اع ك��اف��ة ال�ج�ه��ات ع��ى ال�ب��دء بتنفيذ
ال�خ�ط��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة وال �خ �ط��ط ال�ف��رع�ي��ة م��ن ي ��وم غ��د
االث �ن ��ني وص� ��وال إىل ال �ف �ع��ال �ي��ات امل ��رك ��زي ��ة يف أم��ان��ة
العاصمة وعواصم املحافظات عى النحو املشرف
ال��ذي يعرب عن م��دى ارتباط الشعب اليمني بدينه
وب�ن�ب�ي��ه م�ح�م��د ص��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وع ��ى آل ��ه وص�ح�ب��ه
وسلم.

األثنني
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اهداف الثورة اليمنية

-1التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري
ع�ادل وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني
الطبقات
 -2بناء جيش وطين قوي لحماية البالد
وحراسة الثورة وماكسبها
 -3رف�ع مس�توى الش�عب اقتصادي�ًا
واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا
 -4انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين

عادل مستمد انظمته من روح االسالم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ
التعايش السلمي بني األمم.
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الوفد الوطني املفاوض يلتقي وزير اخلارجية اإليراني هيئة االستخبارات ُتناقش في لقاء تشاوري املهام املاثلة أمام منتسبيها

ال�ت�ق��ى ال��وف��د ال��وط�ن��ي امل�ف��اوض برئاسة
م�ح�م��د ع�ب��دال�س��ام ،أم��س األح ��د ،وزي��ر
الخارجية اإليراين أمري عبد اللهيان.
واستعرض اللقاء املستجدات السياسية
واألم �ن �ي ��ة واإلن �س ��ان �ي ��ة وال �ع �س �ك ��ري ��ة ع��ى
م �س �ت ��وى ال �ي �م ��ن وامل� �ن� �ط� �ق ��ة ،وم �ن ��اق �ش ��ة
الهدنة املؤقتة وملف العدوان والحصار
عى اليمن والخطوات الدبلوماسية التي
يقوم بها الوفد الوطني.

م � � � ��ن ج � � ��ان � � �ب � � ��ه وأوض� � � � � � � � ��ح امل� � � � �ص � � � ��در أن
ال�ج�م�ه��وري��ة اإلس��ام�ي��ة يف إي ��ران ج��ددت
ال �ت��أك �ي��د ع ��ى م��وق �ف �ه��ا ال �ث��اب��ت وال ��راس ��خ
ل � ��دع � ��م ال � �ش � �ع� ��ب ال � �ي � �م � �ن� ��ي وت � ��أي � �ي � ��د ك ��ل
الخطوات التي تقوم بها القيادة اليمنية.
ويف اللقاء أطلع وزير الخارجية االيراين
ال��وف��د ال��وط�ن��ي ع��ى امل �ف��اوض��ات ال�ن��ووي��ة
وق � ��دم ع ��رض ��ا واس �ع ��ا ح��ول �ه��ا وت��أث��ريات �ه��ا
عى املنطقة.

وكان الوفد الوطني املفاوض يف زيارته
إليران ،األربعاء املايض ،التقى مستشار
قائد ال�ث��ورة اإلسامية للشؤون الدولية
عيل أكرب واليتي.
ك �م ��ا ال �ت �ق ��ى وف � ��دن � ��ا ،أم � ��س ال �س �ب ��ت،
كبري مستشاري الخارجية اإليرانية عيل
أصغر خاجي ،ورئيس مجلس الشورى
اإلسامي يف إيران محمد باقر قاليباف،
لبحث آخر التطورات اإلقليمية والدولية.

ن� ��اق� ��ش ال� �ل� �ق� ��اء ال� � �ت� � �ش � ��اوري ،ال � ��ذي
ُع �ق ��د ي� ��وم أم� ��س ب ��رئ ��اس ��ة رئ �ي ��س ه�ي�ئ��ة
االس � �ت � �خ � �ب � ��ارات واالس � �ت � �ط � ��اع ال � �ل� ��واء
عبدالله يحيى الحاكم ،أبرز املهام التي
نفذها منتسبو االستخبارات العسكرية
خال العام الهجري املايض 1443ه�،
وامل�ه��ام والخطط االستخباراتية للعام
الهجري 1444ه�.
ويف ال�ل�ق��اء ،ال ��ذي ض��م رئ�ي��س ملف
االس � �ت � �ق � �ط� ��اب امل � � �ع� � ��ادي ع �ب ��دامل �ح �س ��ن
ال�ط��اووس وم��دي��ر دائ��رة االستخبارات
ال �ع �س �ك ��ري ��ة ال �ع �م �ي ��د ال� ��رك� ��ن ع� ��يل أب ��و
ح�ل�ي�ق��ة ون ��ائ ��ب م��دي��ر ال ��دائ ��رة ال�ع�م�ي��د
الركن حسني هاشم ورؤساء ُّ
الشعب
ومدراء املديريات ،أكد اللواء الحاكم
ع ��ى أه �م �ي ��ة االرت � �ق � ��اء ب �م �س �ت ��وى أداء
العمل االستخباري العسكري ،وبما
يعزز إنجاز نجاحات جديدة ،ويسهم
يف تحقيق النصر وإف�ش��ال مخططات
ومساعي ال�ع��دوان ال�ه��ادف��ة إىل النيل
من أمن واستقرار الشعب والوطن .
وأشاد بالدور امللموس الذي حققته
االستخبارات العسكرية خال أكرث من
س�ب��ع س�ن��وات م��ن ال�ص�م��ود وامل��واج�ه��ة
لقوى الشر والعدوان ومرتزقته.

وشدد عى أهمية التنسيق والتعاون
م ��ع ال �ج �ه ��ات ذات ال �ع ��اق ��ة ل�ت�ت�ك��ام��ل
ال �ج �ه ��ود ب� ��ني األج � �ه� ��زة االس �ت �خ �ب ��اري ��ة
واألم � � � �ن � � � �ي � � � ��ة ،وت � �ت � �ح � �ق � ��ق امل � � � ��زي � � � ��د م ��ن
النجاحات.
وب � � � ّ�ني أن خ �ط ��ط ال� � �ع � ��دوان وح ��رب ��ه
ال �ن ��اع �م ��ة وال �ن �ف �س �ي ��ة واإلع� ��ام � �ي� ��ة ق��د
ف�ش�ل��ت ب�ف�ض��ل ال�ل��ه وب�ي�ق�ظ��ة األج�ه��زة

االستخبارية ووع��ي الشعب اليمني،
ال ��ذي ي�م�ث��ل ال ��ردي ��ف ال �ق��وي ل��أج�ه��زة
االس�ت�خ�ب��اري��ة ول�ل�م��راب�ط��ني يف ج�ب�ه��ات
القتال.
م � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ،اع� � �ت � ��رب رئ� � �ي � ��س م �ل ��ف
االس �ت �ق �ط��اب امل �ع ��ادي أن أب� ��رز ع��وام��ل
النجاح هو التنسيق املشرتك وتوحيد
الجهود للوصول إىل الغاية املطلوب.

طـ ــري ــق احل ـ ــرية واالستق ـ ــالل

منذ ظهور الدولة السعودية األوىل يف
منتصف القرن الثامن عشر عىل يد مؤسسها
األول محمد بن سعود رسم ذلك النظام الرجعي
يف حساباته واجندته أن أي تقدم أو تطور يف اليمن
سيمثل انتكاسة أو بداية النهاية للنظام
السعودي لذلك ال يزال العداء مستمرا لليمن من
خالل العديد من الوسائل واألساليب التي كانت
غالبا ما تنتهي بالحروب يف إطار األطماع
التوسعية التي نشأت عليها إمارة نجد فتوسعت
عىل حساب الحجاز والقطيف واالحساء ،وأجزاء
من اليمن والكويت واإلمارات وعمان.
ولهذا فإن النظام السعودي وكبار فاسديه
ومغاليه ظل يحمل االحقاد ضد الشعب اليمني
ويدس املشكالت امام اليمن وقيادته ..وخاصة
يف هذه املرحلة التي هي عنوان التحرر من التبعية
والهيمنة السعودية.

ناصر الخذري

بالعودة للتاريخ القريب نجد أن النظام السعودي قد
رأى يف ال �ث ��ورات ال �ت �ح��رري��ة خ �ط��را ع�ل�ي��ه وظ ��ل ي �ح ��ارب ه��ذا
العنفوان الثوري والخطوات التقدمية ومنها ثورة ال� 26من
سبتمرب التي م��ول ح��رب القضاء وف��رض الحصار عليها يف
س�ع��ي إلف��راغ �ه��ا م ��ن م�ض�م��ون�ه��ا ..ف �ك��ان ذل ��ك ال �ن �ظ��ام ي��ري��د
ك�م��ا ي�ق��ول األدي ��ب ع�ب��دال�ل��ه ال ��ربدوين" :ي��ري��دون جمهورية
ب��ا ث ��وار وم�م�ل�ك��ة ب��ا إم� ��ام" ..وم �م��ا ي�ج��ب اإلش� ��ارة إل �ي��ه هو
كيف تعاملت السعودية مع ثورة  26سبتمرب ..لم تعرتف
بالجمهورية اليمنية وظلت تحارب الثورة والثوار ليس حبا
يف امللكية وال ك��ره��ا يف ال�ج�م�ه��وري��ة وإن�م��ا م�ح��ارب��ة اليمنيني
جميعا ..وعقب حصار السبعني واملعارك التي دارت حول
ص �ن �ع��اء م ��ارس ال �ن �ظ��ام ال �س �ع��ودي ال �ح �ص��ار ع ��ى ال�ش�ع��ب
اليمني حتى نفد املازوت وتوقفت حركة الطائرات والحياة

بشكل شبه تام.
وعن موقف النظام السعودي من ثورة سبتمرب 1962م
ك ��ان رئ �ي ��س ال � ��وزراء األس �ب ��ق م �ح �س��ن ال �ع �ي �ن��ي ق ��د أش� ��ار يف
برنامج شاهد عى العصر ال��ذي بثته قناة الجزيرة يف أكرث
م ��ن س �ب ��ع ح �ل �ق ��ات إىل أن ال �ن �ظ ��ام ال �س �ع ��ودي ل ��م ي �ع��رتف
ب ��ال �ن �ظ ��ام ال �ج �م �ه ��وري إال وف � ��ق ش � ��روط ت� ��م وض �ع �ه ��ا ب�ع��د
املصالحة التي رعاها بني الجمهوريني وامللكيني يف اتفاقية
جدة عام 1970م.
وكانت اتفاقية ج ��دة قد نصت ع��ى اج�ت�م��اع  25ملكيا
و 25ج�م�ه��وري��ا ل�ب�ح��ث ال��وض��ع يف ال�ي�م��ن وات�خ��اذ ال�ق��رارات
وحينما وج��ه س��ؤال للعيني ع��ن ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ت�ه��رب من
اإلج��اب��ة ..وعندما ألحت عليه وك��ال��ة أن�ب��اء ال�ش��رق األوس��ط
أج��اب ب��ال�ق��ول" :ه��ذه اتفاقية عظيمة ك��ان يمكن التوصل
إليها يوم  25سبتمرب سنة 1962م"
ويف ذات السياق يقول املشري السال أن الرياض ال يهمها
أن يكون يف صنعاء نظام جمهوري أو مليك وإنما تابع لها.
وب �ع��د س �ي��اس��ات ت�ط��وي�ع�ي��ة واع �م ��ال م�خ��اب��رات�ي��ة ض��اغ�ط��ة
س �ع��ت ال ��ري ��اض ب �ك��ل ق��وت �ه��ا وب��رثوت �ه��ا وب��رص �ي��د واس ��ع م��ن
احقاد اىل جعل اليمن حديقتها الخلفية ولاسف ان بعض
الرموز كانت مطية لحسابات القرار السعودي لعقود من
ال ��زم ��ن ح�ت��ى ج ��اءت ث ��ورة ال� �� 21م ��ن س�ب�ت�م��رب ال �ت��ي ج�ع�ل��ت
أبرز أهدافها تحرير القرار الوطني اليمني ورفض الوصاية
واالرتهان للنظام الرجعي والعمل بجد وبنوايا صادقة عى
صياغة مرحلة يمنية سيادية بامتياز.
من خ��ال ه��ذه املقدمة املوجزة لبعض ما شهدته اليمن
منذ مطلع ستينيات القرن العشرين نحاول وضع القارئ
ال �ك��ري��م أم� ��ام ال �ص ��ورة ال �ت��ي ي� ��راد ل �ه��ا أن ت �ك��ون ل�ل�ي�م��ن م��ن
قبل النظام السعودي ،وهي صورة العيش يف حالة عدم
االس�ت�ق��رار ،ويف دوامة صراعات داخ�ل�ي��ة ال تنتهي ح�ت��ى ال
ت�ت�م�ك��ن م ��ن اس �ت �خ ��راج خ��ريات �ه��ا وث ��روات �ه ��ا وت �ح �ق��ق ال�ت�ق��دم
والنماء للشعب والوطن.
الحرية واالستقالل
ال�ي��وم وبعد سبع س�ن��وات م��ن ال�ع��دوان والحصار الجائر
ي �ح��اول ال�ن�ظ��ام ال �س �ع��ودي م��ن ج��دي��د ف ��رض أج�ن��دت��ه ال�ت��ي
عجز عنها عسكريا من خال استخدام الورقة االقتصادية
للضغط عى القوى الوطنية املواجهة واملناهضة للعدوان

يف صنعاء ،ومن معهم من كافة أحرار الشعب.
ب �ع ��د ه � ��ذه ال� �ح� ��رب ال� �ع ��دوان� �ي ��ة ال �ظ ��امل ��ة ي �ت ��وه ��م ال �ن �ظ ��ام
ال� �س� �ع ��ودي أن � ��ه ق� ��د أوص � ��ل ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن ��ي إىل م��رح �ل��ة
ي�س�ت�ط�ي��ع م ��ن خ��ال �ه��ا ف ��رض أج �ن ��دت ��ه خ ��اص ��ة ب �ع��د أن ب��دأ
يتحكم ب��ال��وض��ع يف امل�ن��اط��ق املحتلة الواقعة تحت سلطته
يف جنوب الوطن.

الال هدنة والال حرب
ت��راوح الهدنة الثالثة التي تتخللها الخروقات يف مكانها

حتالف العدوان يتخلص من أوراقه اخلاسرة؟!

م��ع ت�ل��ك امل��اح��م ال�ب�ط��ول�ي��ة ت�ح��رك��ت ع�ج�ل��ة ال�ب�ن��اء والتنمية
وتواكب معها جهود وبناء القوات املسلحة وتعزيز مسارات
التدريب والتأهيل والتصنيع الحربي الذي استطاعت من
خاله املؤسسة الدفاعية أن تصل بالقدرات الدفاعية إىل
املستوى املطلوب ،وال��ذي يمكنها من الدفاع عن السيادة
الوطنية براً وبحراً وجواً.
ويف ال�خ�ط��اب األخ ��ري ال ��ذي أل�ق��اه ال�س�ي��د ال�ق��ائ��د أش ��ار ب��أن
الجيش اليمني حقق مستوى متقدماً من معادلة الردع،
وأصبح جيشا للشعب ضد تحالف العدوان.

دون أفق سيايس واضح لتطرح هذه الحرب الظاملة أوزارها
إىل ج��ان��ب اس �ت �خ��دام س �ي��اس��ة ال �ع �ص��ا وال �ج ��زرة يف ت�ج��وي��ع
الشعب اليمني م��ن خ��ال م�ص��ادرة املرتبات ونهب خ��ريات
ال�ي�م��ن م��ن ع ��ائ ��دات ال�ن�ف��ط وال �غ ��از ال �ت��ي ت��ذه��ب إىل ج�ي��وب
املرتزقة.
ويف امل�ق��اب��ل ت��درك ال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة العليا أن
العدوان ال يؤمن مكره وازاء فعل هذا املوقف عملت هذه
القيادة الحكيمة وفق إسرتاتيجية مرحلة النفس الطويل
وبشكل متواز
لتواجه العدوان يف ميادين وجبهات القتال
ٍ

وفق سيناريو التخلص األمرييك الربيطاين السعودي
اإلمارايت من مليشيات حزب اإلصالح جناح اإلخوان املسلمني يف
اليمن الجاري تنفيذه يف املحافظات الجنوبية والشرقية املحتلة
بدأت ترتيبات خوض املعركة الفاصلة للتخلص من مليشيات
الحزب يف املناطق واملديريات التي يهيمن عليها يف املحافظة
وبالتحديد بعض األجزاء من املدينة واملناطق الجنوبية من
املحافظة كمناطق الحجرية التي شهدت سابقا العديد من
جوالت الصراع السيايس والعسكري الدموي بني مليشيات
الحزب واملليشيات األخرى املوالية للعدوان ..املزيد من التفاصيل
يف السياق التايل:

"26سبتمرب" -خاص

ب ��ات واض �ح ��ا ل�ل�ج�م�ي��ع أن ح ��زب اإلص � ��اح امل �ت �خ �ن��دق يف خ �ن ��دق ال�ت��أي�ي��د
واملشاركة يف العدوان منذ لحظته األوىل قد أصبح اليوم يقف عند مفرتق
طرق نهايته املحتومة بعد أن انقلب سحره عليه وتنكر له من صفق له
وه�ت��ف ب�ش�ع��ارات ال�ش�ك��ر ل�ه��م م��ن ق ��ادة أن�ظ�م��ة ال �ع��دوان ويف مقدمتهم
الطاغية سلمان "ش�ك��را سلمان ن�م��وذج للشعارات ال�ت��ي هتف بها حزب
اإلصاح يف محافظة تعز عند بداية العدوان".
وبعد احتضار مليشيات الحزب العسكرية يف محافظات شبوة وأبني

مخطط إمارايت
ويف هذا السياق كشفت مصادر مطلعة يف مدينة تعز عن تنفيذ سيناريو
إمارايت احتايل يهدف إىل فرض سيطرة ميليشيات الساحل الغربي عى
املدينة وري��ف جنوب تعز ،عى ذل��ك النحو الجاري بلورته يف محافظتي
شبوة وحضرموت ومدينة مأرب شرق اليمن.
وأك��دت املصادر أن املخطط اإلم��ارايت الذي يقوده املرتزق طارق عفاش
وب��دع��م وإس�ن��اد م��ن رئ�ي��س م��ا يسمى بمجلس ال�ق�ي��ادة ال��رئ��ايس العميل
رشاد العليمي يرمي إىل استبعاد مرتزقة اإلخوان من مناطق سيطرتهم
ب ��دءاً م��ن م��دي�ن��ة ال��رتب��ة وم��دي��ري��ات ال�ش�م��اي�ت��ني وامل��واس��ط وامل�ع��اف��ر وجبل
ح�ب��ي وص � ً
�وال إىل وس ��ط وش ��رق وغ ��رب م��دي�ن��ة ت�ع��ز وغ��ريه��ا م��ن م�ن��اط��ق
الحجرية ال�ت��ي تقع تحت هيمنة م�ح��ور اإلخ��وان وف��ق خ�ط��وات تدريجية
وب�ح�س��ب خ�ط��ة س�ي��اس�ي��ة وع�س�ك��ري��ة م��زم�ن��ة ت��م إق��راره��ا م��ن ق�ب��ل تحالف
ال� �ع ��دوان ،وت �ح ��ت إش � ��راف االس �ت �خ �ب ��ارات اإلم ��ارات �ي ��ة امل �ت ��واج ��دة يف ع��دن
واملديريات املحتلة غرب محافظة تعز.
معسكرات جديدة
امل �ع �ل��وم��ات امل �ي��دان �ي��ة ال� � ��واردة م ��ن م��دي �ن��ة ال ��رتب ��ة اوض �ح ��ت أن م�ج�ل��س
الرياض قد اعتمد مؤخراً إنشاء معسكرات جديدة يف مديرية الشمايتني
حجرية وتم حشد وتجنيد لواءين من الشباب املغرر بهم بواسطة عدد

مفاجآت
يف ه ��ذه ال �ج��ول��ة ال �ت ��ي ق ��ارب ��ت ع �ق ��داً م ��ن ال ��زم ��ن اس�ت�ط��اع
ال �ج �ي��ش وال �ش �ع��ب م �ع��ا أن ي �س �ط��را م ��اح ��م ب �ط��ول �ي��ة وه��م
ي� ��واج� �ه� ��ون ق � ��وى ال� �ش� ��ر وال� � �ع� � ��دوان يف م �خ �ت �ل ��ف ج �ب �ه ��ات
الصمود ،بل استطاعت القوات املسلحة اليمنية أن تتحول
من مرحلة الدفاع إىل الهجوم لتصل ضرباتها إىل عمق دول
العدوان مما أحدث توازن يف حالة الردع والرعب معا.
وخ��ال ال�ه��دن الهشة ظ��ل ال�ع��دوان ي��راه��ن ع��ى إضعاف
ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة م��ن خ ��ال وس��ائ��ل ع ��دة وت�ح��وي��ل م�س��ار
املواجهة معه وعكسها عى الداخل اليمني ،ولكنه تفاجأ
بالقدرات الدفاعية ومنظومات األسلحة الحديثة واملتطورة
من الصواريخ والطريان املسري وغريها من أسلحة القوات
ال��ربي��ة وال�ب�ح��ري��ة ال�ت��ي ظ�ه��رت خ ��ال ال �ع��روض ال�ع�س�ك��ري��ة
امل�ه�ي�ب��ة ،وال �ت ��ي ك ��ان آخ ��ره ��ا ال �ع ��رض امل�ه�ي��ب ال ��ذي ش�ه��دت��ه
س��اح��ة ال �ب �ن��ادق يف م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة مل�ن�ت�س�ب��ي ال��وح��دات
الفرعية يف املنطقة العسكرية الخامسة والقوات البحرية
والجوية وألوية النصر.
م��ن خ��ال ه��ذه الجهوزية العالية التي ظهر بها الجيش
اليمني بعد أك��رث م��ن سبع س�ن��وات تأكد للعدوان جليا أن
املعادلة قد تغريت ،ومن الصعب أن يفرض شروطه عى
الشعب اليمني ،وأن استقال القرار الوطني والحرية هي
غاية ينشدها شعب اليمن مهما كلفه ذلك من ثمن.
وإذا ك��ان��ت ه��ذه ال��رس��ائ��ل ال�ق��وي��ة ال�ت��ي أوص�ل�ت�ه��ا ال�ق��وات
املسلحة م��ن خ��ال ع��روض�ه��ا العسكرية املهيبة كفيلة بأن
تجعل العدوان يراجع حساباته ويجنح للسلم فذلك أمر
م��رح��ب ب��ه م��ال��م ف�ق��ادم األي ��ام س�ي�ك��ون وب��اال ع��ى املعتدين
ومن اصطف معهم.

احملتل وأدواته ..ترتيبات املعركة الفاصلة في تعز!!

نهــايــة حـتـميـ ـ ـ ـ ــة لإلص ـ ـ ـ ـ ــالح
وقريبا يف حضرموت بدأت ترتيبات دول العدوان ملعركة تحديد اللحظة
الحاسمة الحتضار مليشياته العسكرية يف مدينة تعز واملناطق واملديريات
التي تحتلها مليشيات محور الحزب العسكري جنوب املحافظة.

إىل ذل � � � � � � � ��ك ،أك � � � � � ��د م � � � ��دي � � � ��ر دائ � � � � � ��رة
االس� � � � �ت� � � � �خ� � � � �ب � � � ��ارات ال � � �ع � � �س � � �ك � � ��ري � � ��ة أن
ال� � � �ن� � � �ج � � ��اح � � ��ات ،ال� � � �ت � � ��ي ت � �ح � �ق � �ق � ��ت يف
ال � �ج� ��ان� ��ب االس � �ت � �خ � �ب � ��ارايت ،ت � �ع� ��ود إىل
ال �ج �ه ��ود امل �ب ��ذول ��ة يف ت ��أه �ي ��ل وت ��دري ��ب
ال� �ك ��وادر ع ��ى م�خ�ت�ل��ف امل �ه ��ام امل��واك �ب��ة
ألح� ��دث ال �ت �ط ��ورات يف م �ج ��ال ال�ع�م��ل
االستخبارايت العسكري.

من املشايخ والشخصيات االجتماعية االسرتزاقية املحسوبة عى املؤتمر
الشعبي ال�ع��ام جناح (ع�ف��اش) وال��ذي��ن يتلقون ال��دع��م والتوجيهات من
الخائن العليمي ورئيس ما يسمى بمجلس نواب املرتزقة بالخارج سلطان
الربكاين واملرتزق عارف جامل رئيس ما يسمى بفرع املؤتمر الشعبي بتعز
املرشح ملنصب محافظ املحافظة بحسب ما يردده أمام مقربني منه.
محاولة التفاف
باملقابل قال القيادي املرتزق يف حزب اإلصاح عادل الحسني إن (تحالف
ال �ع ��دوان) ي��رت��ب ل��دخ��ول ق ��وات امل��رت��زق ط ��ارق وش�ق�ي�ق��ه ع �م��ار م��ع كتيبة
للمرتزق أبو العباس ،مشريا إىل أن (تحالف العدوان) يحاول االلتفاف
عى قوات الحزب بدعم حملة تحت مسمى "ما بعد الكدحة"..
وعى ذات السياق قال القيادي اآلخر يف الحزب أنيس منصور أن نظام
اإلمارات يخطط لدفع طارق صالح صوب خط الحوبان بغية اإلجهاض
عى ما تبقى من فصائل لإلصاح داخل املدينة وتفكيكها.
وت��وق��ع منصور حدوث م��ا أس�م��اه ان�ق��اب داخ��ل امل��دي�ن��ة لصالح امل��رت��زق
طارق صالح تشارك فيه ما تسمى بكتائب أبو العباس وحمدي شكري.

أوامر وتوجيهات
وت �ج ��در اإلش � ��ارة ه �ن��ا إىل أن عضو م�ج�ل��س ال �ع ��ار ال �س �ع ��ودي اإلم� ��ارايت
املشرتك طارق صالح عفاش كان قد وجه قيادة عناصر ميليشيات القاعدة
وح��زب اإلص��اح بمدينة تعز بسرعة إخ��اء ما أسماه باملواقع الحكومية
والتي تتخذها امليليشيات مقرات لها ..ووفقاً ملصادر مطلعة فإن توجيهات
املرتزق طارق قد تضمنت التأكيد عى تسليم املقرات بمستندات رسمية

وب�ص��ورة ع��اج�ل��ة ..وأش ��ارت امل�ص��ادر أن أوام��ر ع�ض��و مجلس ال�ع��ار ج��اءت
بعد إنشاء معسكرات له يف الحجرية وافتتاح ما يسمى بمكتبه السيايس
وسط مدينة تعز.
خالصة
ومما سبق يمكن استنتاج خاصة أن عملية اجتياح مليشيات اإلمارات
التي يتزعمها املرتزق طارق صالح آلخر معاقل حزب اإلصاح يف تعز حال
ن�ج��اح��ه يف ذل��ك ستمثل منعطفا خ�ط��ريا يف ح�ي��اة الحزب ومستقبله ال
سيما ب�ع��د أن أص�ب��ح ال�ح��زب م�ح��اص��را يف م��رب��ع اح�ت�ض��اره ال�ض�ي��ق يف آخ��ر
معاقله بمحافظة أبني وكذا يف وادي حضرموت.
وب��ال�ت��ايل ل��م ي�ع��د ه�ن��اك م��ن خ�ي��ار أم��ام ق�ي��ادات ال�ح��زب وال م�خ��رج لهم
إال االصطفاف مع إرادة الشعب اليمني يف الوحدة والتحرر واالستقال
ومع إرادة اليمانيني األحرار التي لم ولن تنكسر أبدا أمام كل مخططات
وتآمرات وتحركات قوى االستعمار مهما كان جربوتها ومهما بلغ حجم
قوتها ..وعليهم أن يدركوا أن معركة شعبنا عى امتداد أرضه الطيبة،
ستميض ق��دم��ا لتحرير ك��ل ش��رب محتل ع��ى خ��ارط��ة ال�ج�م�ه��وري��ة اليمنية
م�ه�م��ا ك��ان��ت ال �ت �ض �ح �ي��ات ،ويف هذا امل �س ��ار ال �ك �ف��اح��ي ت�ك�م��ن ق ��وة ش�ع�ب�ن��ا
الصامد وحقيقة انتصاره لحريته ولكرامته ولسيادة ووحدة واستقال
وطنه.
ويف جميع األحوال سيبقى األمر املؤكد دون شك هو أن النهاية الحتمية
ألدوات العدوان واالحتال شكا ومضمونا لن تختلف عن نهاية ومصري
حزب اإلصاح وسيأيت اليوم الذي يستغني فيه املحتل عن خدمات تلك
األدوات االسرتزاقية باعتبارها أدوات رخيصة خانت شعبها وباعت وطنها
بثمن بخس وال يمكن الوثوق بها خال الفرتة املستقبلية القادمة.

تقارير
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بأكثر من  900صاروخ ..

فصائل املقاومة الفلسطينية تدك مواقع هامة للكيان الصهيوني

السيد نصرالله :املقاومة في لبنان وفلسطني أثبتت أنّ جيش االحتالل يُقهر ويُهزم ويُذل وتُ كسر هيبته
الشامي :العدوان على غزة سيكون له انعكاسات خطيرة سوريا :عدم اهتمام املجتمع الدولي بدماء الفلسطينيني سالمي :الرد السريع للمقاومة الفلسطينية على اجلرائم
على كيان العدو واألمن واالستقرار في املنطقة
يعكس التواطؤ مع العدوان وجتاهل كل قيم القانون الدولي الصهيونية يدل بأن املقاومة تعيش فص ًال جديد ًا من القوة

إقدام العدو الصهيوين عىل استهداف
قطاع غزة يوم الجمعة بغارات هستريية أثمة،
هو امتداد لسلسلة الجرائم واملجازر التي يرتكبها
باستمرار هذا الصلف الصهيوين االرعن بحق
الشعب الفلسطيني سواءً يف القدس أو الضفة
الغربية أو القطاع أو باقي املدن الفلسطينية
املحتلة.
وكالعادة نرى املواقف املخزية واملفضوحة
لحكومات ودول العالم ومنظماته الدولية
والحقوقية ،التي اعتادت عىل مثل هذه املواقف
الالإنسانية فلم تصدر سوى تصريحات باهتة
تدعو لضبط النفس ،بل تساوي بني الجالد
والضحية ،ولعل األدهى واالمر تلك املواقف
املتواطئة التي ابدتها بعض االنظمة العربية
خصوصاً التي هرولت نحو التطبيع وباعت
القضية املركزية لألمة الفلسطينية.

تقرير :عبدالحميد الحجازي

العملية العسكرية التي أعلن عنها جيش الكيان املحتل ضد
أهداف لحركة الجهاد اإلسالمي يف قطاع غزّة ،أدت  -بحسب
وزارة ال�ص�ح��ة يف غ ��زة -إىل اس�ت�ش�ه��اد ت�ي�س��ري ال�ج�ع��ري ال�ق��ائ��د
العسكري يف سرايا القدس ونحو 15شهداً بينهم طفلة تبلغ
 5أع��وام وسيدة مسنة فيما أصيب بجروح 125آخرين وهي
احصاءات أولية خصوصاً وأن غارات العدو الصهيوين ما زالت
مستمرة.
وك � ��ان اإلع � ��الم ال �ح �ك ��وم ��ي يف ق �ط ��اع غ� ��زة ق ��د أك� ��د أن ال� �ع ��دوان
اإلسرائييل خلّف أضرارا يف  650وحدة سكنية ومؤسسات خدمية
وتعليمية

 26september.net  26september.net

جاهزية الفصائل
ورداً عىل هذا االعتداء الصهيوين السافر أكدت فصائل املقاومة
الفلسطينية أن رد املقاومة ق��ادم وبالطريقة التي تحددها قيادة
املقاومة ..متوعدة بالرد القايس واملؤلم عىل جريمة اغتيال القائد
الكبري تيسري الجعري وإخوانه الشهداء.
وب��ال�ف�ع��ل ل��م ت�م��ض س ��وى س��اع��ات ح�ت��ى أع�ل�ن��ت س��راي��ا ال�ق��دس
وف �ص��ائ��ل اخ ��رى ض �م��ن “رده� ��ا األويل” ع ��ن اط ��الق  100ص ��اروخ
باتجاه بلدات يف جنوب فلسطني املحتلة ،وقالت مصادر محلية
ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة إن ص ��واري ��خ امل �ق ��اوم ��ة وص �ل��ت إىل ج �ن��وب��ي ت ��ل أب �ي��ب،
وصفّارات اإلنذار تدوّي يف بات يام وحولون”.

 www.26september.net

حالة ذعر إسرائيلية
ب �ع��د ص ��واري ��خ ال� ��رد ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي اص �ي ��ب ال �ص �ه��اي �ن��ة ب �ح��ال��ة م��ن
الذعر والخوف ،فسارع وزير األمن اإلسرائييل ،بيني غانتس ،إىل
استدعاء  25ألف جندي من قوات االحتياط ،تحسباً ألي رد من
ف�ص��ائ��ل امل�ق��اوم��ة .ك�م��ا اس�ت��دع��ى وزي��ر األم��ن ال��داخ��يل اإلس��رائ�ي��يل،
عومر بار ليف 10 ،سرايا من قوات االحتياط يف "حرس الحدود"،
لنشر عدد منها يف املدن الساحلية مثل اللد وعكا ،خشية اندالع
م��واج�ه��ات شبيهة لتلك ال�ت��ي ان��دل�ع��ت خ��الل ال�ع��دوان ع��ىل قطاع
غزة يف العام املايض.
يف ح ��ني ات �خ ��ذ ج �ي��ش االح �ت ��الل ت ��داب ��ري خ ��اص ��ة يف "غ� ��الف غ ��زة"
تتضمن منع التجمهر وف�ت��ح امل��الج��ئ ع��ىل بعد  80ك��م م��ن قطاع
غزة ،كما قام جيش االحتالل بنشر القبة الحديدية عىل املنطقة
الحدودية مع قطاع غزة باإلضافة إىل منطقة تل أبيب.
ف �ي �م��ا أش � ��ار اإلع � ��الم ال �ص �ه �ي ��وين إىل ف �ت ��ح امل ��الج ��ئ يف امل�ن�ط�ق�ت��ني
ال ��وس �ط ��ى وال �ج �ن��وب �ي��ة ،وت �غ �ي��ري م �س ��ارات ال �ط ��ائ ��رات يف م �ط ��ار ب��ن
غوريون ،تحسباً إلطالق صواريخ من قطاع غزة.
تل أبيب هدفاً
زي ��اد ال�ن�خ��ال��ة أم��ني ع��ام ح��رك��ة ال�ج�ه��اد اإلس��الم��ي يف ت�ص��ري�ح��ات
صحافية قال إن تل أبيب ستكون أحد أهداف صواريخ املقاومة،
والساعات القادمة ستثبت للعدو أن كل فصائل املقاومة واحدة
وسنقاتلهم كرجل واح��د بشكل موحد ..مشدداً عىل أن اللحظة
تحتاج إىل موقف واضح حيال مواجهة هذا العدوان.
م ��ن ج��ان �ب��ه ذك ��ر امل �ت �ح��دث ب ��اس ��م ح ��رك ��ة "ح �م ��اس" أن امل �ق��اوم��ة
ال�ب��اس�ل��ة س �ت��داف��ع ع ��ن ش�ع�ب�ن��ا وأه �ل �ن��ا يف ال �ق �ط��اع وب �ك��ل م ��ا ت�م�ل��ك
وس�ت��وازن ال��ردع وستبقى ت��الح��ق االح�ت��الل وس�ت�ه��زم��ه ك�م��ا هزمته
يف ك ��ل امل �ع ��ارك ويف ك ��ل ال �س ��اح ��ات ،ويف م�ق��دم�ت�ه��ا ه ��ذه امل�ع��رك��ة
أي�ض��ا وع ��ىل ك��ل ال �س��اح��ات أن ت�ف�ت��ح ن��ريان�ه��ا ع��ىل ال �ع��دو وق�ط�ع��ان
املستوطنني".

التطبيع شجع العدو
وك ��ان ال�ن��اط��ق ب��اس��م ح��رك��ة امل�ق��اوم��ة اإلس��الم�ي��ة (ح �م��اس) ح��ازم
قاسم ،قد أكد أن العدو الصهيوين يصعد من عدوانه عىل الشعب
الفلسطيني ومقدساته منذ انطالق مسار التطبيع الحايل ،مشرياً
إىل أن ه��ذه االت�ف��اق��ات ش�ج�ع��ت ال�ع��دو ع��ىل ت�ص�ع�ي��د ج��رائ�م��ه ضد
الفلسطينيني.
ونقلت وك��ال��ة "ش�ه��اب" الفلسطينية لألنباء ع��ن ق��اس��م ،قوله:
إن العدو الصهيوين كان وسيبقى العدو املركزي لألمة ،وال يمكن
أن يكون كيانا طبيعيا يف األمة ..مبيناً أن القضية العربية ستظل
هي القضية املركزية لكل مكونات األمة.
وطالب جماهري األمة بأن تُعيل صوتها رفضا لإلجرام الصهيوين
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بكلفة  19مليار ريال ..املحافظ صالح يضع حجر األساس ملرشوع إنشاء مستشفى تعز العام
عندما ت�ك��ون ال�ق�ي��ادة بيد أص�ح��اب الهمم ال�ع��ال�ي��ة ،وم��ن هم
أه��ل للمسؤولية وال�ق��درة ع��ىل ال��وف��اء بواجباتها وبما تستدعي
القيام به من مهام وأعمال ،باإلضافة إىل مقدرة هذه القيادة
عىل التطوير واالرتقاء بمستوى األداء اإلداري والبناء املؤسيس،
ويف تقديم مختلف الخدمات وتوفري احتياجات املجتمعات من
املشاريع الخدمية والتنموية ،وتحقيق االنجازات امللموسة التي
تلبي طموحات البناء والتطوير والنهوض الحضاري الشامل..
وم��ن أب ��رز ن�م��اذج ه��ذه ال�ق�ي��ادات امل�ت�م�ي��زة يف ب��الدن��ا ،ت��ربز ق�ي��ادة
محافظة تعز ممثلة بمحافظ املحافظة اللواء صالح عبدالرحمن
ب�ج��اش ،ال ��ذي اس�ت�ط��اع أن ي�ح�ق��ق ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة يف م�س��ار تطوير
األداء اإلداري واإلصالح املؤسيس والبناء التنموي وتنفيذ الكثري
م��ن امل�ش��اري��ع الخدمية واالن�ج��ازات ال�ه��ام��ة يف مختلف امل�ج��االت
ال�ت��ي تحققت للمحافظة يف ظ��ل ه��ذه ال�ق�ي��ادة امل�ت�م�ي��زة برؤيتها
التطويرية وهمتها العالية وعزيمتها املتفانية ونشاطها الكبري
وجهودها الحثيثة وبعطائها املثمر بناء وتنمية ونهوضاً حضارياً
بالحاملة تعز..
ويف ه��ذا ال�ت�ق��ري��ر س�ن�ش��ري إىل ش��اه��د ه��ام وع�ظ�ي��م م��ن ش��واه��د
البناء والتنمية املتعاظمة الدالة عىل تميز ونجاح املحافظ صالح
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ب�ج��اش ،حيث شهدت محافظة تعز إن�ج��از الكثري م��ن املشاريع
يف م�ج��ال ال�ط��رق��ات وامل�ي��اه وال��زراع��ة والتعليم ب�م��ا ف�ي��ه التعليم
األكاديمي (الجامعي) وكذا الفني والتدريب املهني ،باإلضافة
إىل اإلنجازات الهامة والعديدة التي شهدها املجال الصحي ومن
ذلك ما يتم تنفيذه حالياً من مشروع إنشاء مستشفى تعز العام
وال ��ذي ي�ع��د أب��رز ال�ش��واه��د ال��دال��ة ع��ىل عظمة ت��وج�ه��ات العطاء
التنموي والبناء النهضوي الذي تسري فيه حالياً محافظة تعز..
وس�ن�ت�ن��اول ه�ن��ا ت�ف��اص�ي��ل ه ��ذا امل �ش ��روع االس��رتات �ي �ج��ي ال �ه��ام،
من خالل ما ورد يف خرب وضع حجر األساس له ..حيث وضع
محافظ تعز اللواء صالح عبدالرحمن يوم أمس حجر األساس
لهذا املشروع االسرتاتيجي املتمثل بإنشاء مستشفى تعز العام
ب�م��دي��ري��ة ال�ت�ع��زي��ة ب��دع��م وت�م��وي��ل السلطة املحلية يف املحافظة
بتكلفة  19مليار ريال.
وخ ��الل وض��ع ح�ج��ر األس ��اس ،أك��د م�ح��اف��ظ ت�ع��ز ع��ىل أهمية
هذا املشروع املتمثل بإنشاء مستشفى عام يف مديرية التعزية
والذي سيتم تنفيذه عىل مراحل ..مبيناً أن املرحلة األوىل التي
بدأ العمل يف تنفيذها اليوم بتكلفة  421مليون ريال ،من قبل
الشركة املنفذة التي رست عليها املناقصة.

وأشار إىل أن مشروع املستشفى سيقام عىل مساحة إجمالية
 48ألف مرت مربع ،يضم  18عيادة بما فيها أقسام الغسيل
الكلوي والقلب والعالج الطبيعي والعناية املركزة وغريها من
األقسام الطبية والتشخيصية والتمريضية والعالجية ..وعرب
امل �ح��اف��ظ ص ��الح ع ��ن ث�ق�ت��ه يف دع ��م ال ��دول ��ة وال �ح �ك��وم��ة مل �ش��روع
املستشفى ،وتفاعل أبناء املحافظة الذين ينتظرون إنجاز مثل
هذا املشروع الصحي منذ فرتة طويلة.
من جانبه اعترب مدير مديرية التعزية الشيخ منصور أحمد
ً
ص��دام ،إن�ش��اء مستشفى تعز ال�ع��ام بهذا الحجم ،واح��دا من
امل �ش��اري��ع االس��رتات�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي س�ت�ق��دم خ��دم��ات ط�ب�ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة
ألبناء املحافظة ..وثمن جهود محافظ املحافظة ومتابعته التي
أثمرت يف تدشني العمل يف املرحلة األوىل باملشروع.

يثمنون جهود املحافظ
ع��ىل صعيد م�ت�ص��ل ،ع��رب أب�ن��اء محافظة ت�ع��ز ع��ن سعادتهم
البالغة بتدشني العمل يف مشروع إنشاء مستشفى تعز العام
ال ��ذي ي�ت�ط�ل��ع أب �ن��اء امل�ح��اف�ظ��ة ألن ي �ك��ون ص��رح��ا ص�ح�ي��ا ش��ام�خ��ا
ظ��ل ح�ل�م��ا ي ��راود ك��ل اب �ن��اء امل�ح��اف�ظ��ة ،م�ث�م�ن��ني ت��وج�ي�ه��ات ق��ائ��د
ال �ث ��ورة امل �ب ��ارك ��ة ال �س �ي��د ع �ب��دامل �ل��ك ب ��درال ��دي ��ن ال �ح ��ويث وف �خ��ام��ة

فصائل املقاومة :معنويات
مقاتلينا في أفضل حاالتها ويد
مجاهدينا ستظل العليا في امليدان
أصبحت تل أبيب
ومستوطنات العدو هدف ًا
مشروع ًا لصواريخ املقاومة
الفلسطينية

ض��د الشعب الفلسطيني ،وتوحيد جهودها ع��ىل ت�ن��وع مكوناتها
م ��ن أج ��ل م��واج �ه��ة امل �ش ��روع ال �ص �ه �ي��وين ال ��ذي ي�س�ت�ه��دف ال�ش�ع��ب
الفلسطيني ،واألمن القومي العربي ،ومصالح كل األمة.

عملية وحدة الساحات
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي
يف ف�ل�س�ط��ني ،ي��وم ال�س�ب��ت ،ع��ن ع�م�ل�ي��ة "وح ��دة ال �س��اح��ات" ال�ت��ي
بدأتها عند تاسعة البهاء بتوقيت املقاومة ليلة الجمعة.
وب �ح �س ��ب وك ��ال ��ة "ف �ل �س �ط ��ني ال� �ي ��وم االخ� �ب� ��اري� ��ة ..أك � ��دت س ��راي ��ا
القدس ،استمرار القتال رداً عىل ال�ع��دوان الصهيومي ..وقالت:
"نطمنئ أبناء شعبنا وجمهور املقاومة ب��أن معنويات مقاتلينا يف
أفضل حاالتها ويد مجاهدينا ستظل العليا يف امليدان بإذن الله".
وأع �ل �ن��ت س ��راي ��ا ال �ق ��دس ض�م��ن ع�م�ل�ي��ة "وح� ��دة ال �س ��اح ��ات" ع��ن
قصفها يف تمام ال�" 12تل أبيب" ومطار بن غوريون وأسدود وبرئ
ال�س�ب��ع وع�س�ق��الن ون�ت�ي�ف��وت وس ��دي ��روت ب �  60ص����اروخ����اً رداً عىل
العدوان الصهيوين املتواصل.

املوقف اليمني
ال�ي�م��ن ح�ك��وم��ة وش���ع���ب���اً ك��ان��ت م��ن أوائ ��ل امل �ن��ددي��ن ب��االس�ت�ه��داف
الصهيوين وعدوانه عىل غزة ،وتجىل ذلك باملوقف السيايس الثابت
تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني املشروع يف
الرد املناسب ،إىل جانب مواقف العديد من الفعاليات السياسية
والعلمائية واملثقفني واالكاديميني والسياسيني واالعالميني.
حيث أدان ناطق حكومة االنقاذ الوطني وزير اإلعالم ضيف الله
الشامي ،وبشدة ال�ع��دوان الصهيوين عىل قطاع غ��زة ،مشرياً إىل
أن هذه الجريمة تأيت يف إطار سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو
ال�ص�ه�ي��وين ب�ح��ق ال�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ..م���ؤك���داً أن ال�ج��ري�م��ة ال�ت��ي
ارتكبها كيان العدو يف غزة ما كانت لتحصل لوال هرولة األنظمة
العميلة للتطبيع مع العدو الصهيوين وتخليها عن القضية املركزية
لألمة.
وأكد عىل حق الشعب الفلسطيني يف الدفاع عن نفسه وأرضه
وامل�ق��دس��ات اإلس��الم�ي��ة ،وح��ق ال��رد ب�ق��وة يف ع�م��ق األرايض املحتلة
وان �ت ��زاع ح�ق��وق��ه امل�غ�ت�ص�ب��ة وط ��رد اإلح �ت��الل ال�ص�ه�ي��وين م��ن جميع
األرايض املحتلة.
واستنكر وزير اإلعالم ،الصمت املخزي للمجتمع الدويل واألمم

املتحدة عىل جرائم العدو الصهيوين بحق الشعب الفلسطيني التي
تتنافى مع كل األعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.
وجدد التأكيد عىل موقف اليمن الثابت واملبديئ يف الوقوف إىل
جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير كافة
األرايض الفلسطينية.
ودع ��ا ال ��وزي ��ر ال �ش��ام��ي ،ال �ش �ع��وب ال�ع��رب�ي��ة واإلس��الم �ي��ة وأح ��رار
ال �ع ��ال ��م إىل م �س ��ان ��دة ال �ش �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي يف م ��واج �ه ��ة ص�ل��ف
وع �ن �ج �ه �ي ��ة ال � �ع� ��دو ال� �ص� �ه� �ي ��وين ،وم � ��ا ي ��رت �ك �ب ��ه م� ��ن ج� ��رائ� ��م ب �ح��ق
الفلسطينيني.
كما أكد أن العدوان عىل غزة ،لن يمر مرور الكرام وسيكون له
انعكاسات خطرية عىل كيان العدو الصهيوين ،واألمن واالستقرار
يف املنطقة ..داعيا حركات املقاومة إىل توحيد جهودها ملواجهة هذا
العدوان وضرب عمق العدو.
وع��ر ناطق الحكومة ،عن تعازي الحكومة والشعب اليمني،
لحركة الجهاد اإلسالمي والشعب الفلسطيني يف استشهاد القائد
الجعري وعدد من رفاقه جراء العدوان الصهيوين.
كما دانت بشدة رابطة علماء اليمن العدوان الصهيوين الجبان
عىل قطاع غزة
وقالت الرابطة يف بيان لها  :تابعنا بألم شديد العدوان الصهيوين
ال�ج��دي��د ع��ىل غ��زة يف وح�ش�ي��ة ج��دي��دة ت�ض��اف إىل س�ل�س�ل��ة ج��رائ�م��ه
الوحشية بحق الشعب الفلسطيني
واض ��اف ع�ل�م��اء ال�ي�م��ن ..ال�ش�ه�ي��د ال�ق��ائ��د ت�ي�س��ري ال�ج�ع��ري ارت�ق��ى
سعيدا بعد جهاد مشرف ومواجهة بطولية مع الكيان الصهيوين
الجبان
وعر علماء اليمن عن عزائهم ومواساتهم للشعب الفلسطيني
ول �ك ��اف ��ة امل �ج ��اه ��دي ��ن واألح � � ��رار ف �ي ��ه وع� ��ىل رأس �ه ��م ح ��رك ��ة ال �ج �ه��اد
اإلسالمي.
إىل ذلك توالت املواقف والبيانات املنددة بالعدوان الصهيوين عىل
قطاع غزة من كل الهيئات التشريعية مجلس النواب والشورى،
واالح� � ��زاب ال �س �ي��اس �ي��ة وامل �ك �ت ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي يف ال �ع��اص �م��ة ص�ن�ع��اء
وامل�ح��اف�ظ��ات ،م��ؤك��دة أن ال �ع��دوان ال�ص�ه�ي��وين ع��ىل غ��زة وش�ع�ب�ه��ا
املحاصر واغتياله رجال الجهاد واملقاومة يجب أن يستنهض همم
األحرار يف فلسطني وكل البالد اإلسالمية.
املوقف السوري
ح�م�ل��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��وري��ة ال �ع��دو ال�ص�ه�ي��وين م�س��ؤول�ي��ة
ال�ت�ص�ع�ي��د ال�خ�ط��ري يف ق�ط��اع غ ��زة ،وط��ال�ب��ت ب�م�ح��اس�ب��ة امل�س��ؤول��ني
الصهيونيني ،الذين اعتادوا ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية.
وق��ال م�ص��در رس�م��ي م�س��ؤول يف وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ل��وك��ال��ة األن�ب��اء
السورية إن عدم اهتمام املجتمع الدويل بدماء الفلسطينيني أطفاال
ونساء وشيوخا يعكس بشكل سافر تواطؤ مع العدوان وتجاهل
لكل قيم القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.
وأك ��د امل �ص ��در وق ��وف س ��وري ��ا ودع �م �ه��ا ل�ل�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي يف
الدفاع عن حقوقه بالحياة والحرية.

املوقف االيراين
أكد قائد الحرس الثوري اإليراين اللواء حسني سالمي ،أن الرد
السريع للمقاومة االسالمية الفلسطينية عىل الجرائم الصهيونية
ت ��دل وب ��ال ش ��ك ع ��ىل أن امل �ق��اوم��ة ت�ع�ي��ش ف�ص��ال ج ��دي ��دا م ��ن ال�ق��وة
وبالتايل فإن الكيان الصهيوين سيدفع مرة أخرى ثمنا باهظا جراء
جرائمه األخرية.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة ال�ج�م�ه��وري��ة اإلس��الم �ي��ة ل��ألن�ب��اء (إرن� ��ا) ع��ن ال �ل��واء
س��الم��ي خ ��الل اس�ت�ق�ب��ال��ه ال�س�ب��ت ،ل��ألم��ني ال �ع��ام ل�ح��رك��ة ال�ج�ه��اد
االسالمي يف فلسطني زياد النخالة ،قوله :إن "العالم اإلسالمي
وخاصة محور املقاومة يمر بظروف خاصة".
ولفت إىل أن مسرية التطور عىل الساحة الفلسطينية وانحدار

العدو الصهيوني يعتقل 21
فلسطيني ًا من الضفة بينهم
طالبة جامعية
 32شهيد ًا بينهم القائدان
اجلعبري ومنصور و 275
جريح ًا حصيلة التصعيد
الصهيوني على غزة
القوة الصهيونية نحو الزوال واالنهيار ،هي مسرية ماضية لألمام
بال تراجع ،وسيكون تحرير القدس قريبا بإذن الله.
وت�ط��رق ال�ل��واء س��الم��ي إىل ت�ط��ور ق��درات امل�ق��اوم��ة الفلسطينية..
ق��ائ�الً :إن "ق��وة املقاومة تنامت كثريا قياسا للمايض وب��ات��ت ق��ادرة
عىل إدارة حروب كبرية".
املقاومة هي األعىل
أك��د األم ��ني ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ال�ل�ب�ن��اين ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��رال�ل��ه،
أن ي��د امل �ق��اوم��ة س�ت�ك��ون ه��ي ال�ع�ل�ي��ا يف م�ع��رك��ة غ ��زة ..الف���ت���اً إىل أن
"الساعات واأليام املقبلة ستكشف أن العدو أخطأ التقدير يف غزة".
وق ��ال ال�س�ي��د ن�ص��ر ال�ل��ه يف ك�ل�م��ة ل��ه خ��الل امل�ج�ل��س ال�ع��اش��ورايئ
املركزي الذي يقيمه حزب الله يف الضاحية الجنوبية لبريوت مساء
السبت" :من الواضح أن العدو يذهب إىل التقديرات الخاطئة بأن
غزة لن ترد وحركة الجهاد اإلسالمي لن ترد".
وأضاف" :من حق الشعب الفلسطيني ومن حق املقاومة ومن
حق حركة الجهاد أن ترد عىل هذا االعتداء ويجب عىل كل شريف
يف ه ��ذا ال�ع��ال��م أن ي��دع��م ه ��ذا ال �ح��ق وأال ي�ش�ك��ك ب ��ه" ..وت ��اب ��ع :إن
"رد امل�ق��اوم��ة ي�ج��ب أن ي�ك��ون م��وض��ع ت��أي�ي��د وم�س��ان��دة م��ن الجميع
ونحن يف حزب الله نتابع ما يجري وعىل تواصل دائم مع إخواننا
األعزاء يف حركة الجهاد اإلسالمي ومع قيادة حركة حماس وبقية
الفصائل".
وأوض ��ح أن "ال �ع��دو ي�خ�ط��ئ ع�ن��دم��ا ي�ت�ص��ور أن ��ه ي��ره��ب امل��واط�ن��ني
وأه��ل غ��زة وكذلك عندما يتوجه بالخطاب إىل لبنان وه��م لديهم
تجارب معنا واملقاومة دائما باملرصاد".
وق ��ال ال�س�ي��د ن�ص��ر ال �ل��ه " :امل �ق��اوم��ة يف ل�ب�ن��ان وف�ل�س�ط��ني أث�ب�ت��ت
أنّ ج�ي��ش االح�ت��الل ُي�ق�ه��ر و ُي�ه��زم و ُي ��ذل وتُ�ك�س��ر ه�ي�ب�ت��ه" ..مضيفاً:
"التجربة أثبتت أيضاً أنّ أمريكا تُهزم سياسياً وميدانياً كما جرى
يف العراق وأفغانستان وإيران واليمن والصومال وفنزويال وكوبا".
وت��اب��ع ق���ائ���الً  :إنّ ��ه "ي�ج��ب ال�ع�م��ل ع��ىل إظ�ه��ار ن�ق��اط ق��وت�ن��ا وك�ش��ف
ن�ق��اط ض�ع��ف ال�ع��دو واالس�ت�ف��ادة منها يف امل��واج�ه��ة" ..الف��ت��اً إىل أنّ
"العدو يعمل عىل بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام
والتأثري يف سري املعارك".
تصعيد صهيوين
اعتقلت ق��وات ال�ع��دو الصهيوين ،أم��س األح��د 21 ،فلسطينيا

الرئيس مهدي املشاط وجهود محافظ املحافظة اللواء صالح
عبدالرحمن بجاش ومتابعته الحثيثة التي أسفرت عن اخراج
هذا املشروع االسرتاتيجي اىل النور ،والذي سيمثل نقلة نوعية
يف إطار ترسيخ مداميك البنية التحتية الصحية والتخفيف من
معاناة املواطنني التي تفاقمت بسبب انعدام مشايف حكومية
يف م��رك��ز محافظة ت�ع��ز ال�ج��دي��دة بالتعزية وال�ت��ي تشهد كثافة
س�ك��ان�ي��ة ك�ب��رية وت��دف�ق��ا م�س�ت�م��را ل�ل�ن��ازح��ني م��ن م�ن��اط��ق س�ي�ط��رة
م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان ،م��ؤك��دي��ن أن م�ب��اش��رة ال�ع�م��ل يف ت�ن�ف�ي��ذ ه��ذا
امل�ش��روع االس��رتات�ي�ج��ي يجسد ح��رص واه�ت�م��ام ال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة
وال�س�ي��اس�ي��ة ع��ىل ت��وف��ري م�خ�ت�ل��ف امل�ش��اري��ع ال�خ��دم�ي��ة ال�ت��ي تلبي
تطلعات ابناء محافظة تعز.
ت �ج��در اإلش� ��ارة اىل أن ال�ب�ي��ان ال ��ذي ص ��در ع��ن أب �ن��اء م�ح��اف�ظ��ة
ت �ع��ز ب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ع ��رب ع ��ن ش �ك��ر أب �ن ��اء ت �ع��ز ل �ل �ق �ي��ادة ال �ث��وري��ة
والسياسية الداعمة واملساندة لجهود محافظ املحافظة اللواء
صالح عبدالرحمن ..متمنني املزيد من الدعم بما يكفل تمكينه
من تنفيذ جملة الخطط والتصورات الهادفة لتحقيق النهوض
الحضاري الشامل وتلبية طموحات وتطلعات وكافة احتياجات
أبناء املحافظة من املشاريع الخدمية والتنموية.

 11سبتمرب 2001م ..تنفيذ ملرشوع القرن األمريكي الجديد
ان الحرب عىل ما يسمى باإلرهاب بمفهوم
واشنطن لم تعلن يوم  11سبتمرب 2001م بل تم
اعادة اإلعالن عنها يف ذلك اليوم واستخدم ذات
الحديث منذ عشرين عاما فالرئيس االمرييك ريجان
(1989 1981-م ) حينما وصل إىل السلطة اعلن أن
الحرب عىل اإلرهاب ستكون جوهر السياسة
الخارجية األمريكية.
 :عيل الشراعي
وندد الرئيس ريجان بما أسماه (وباء اإلرهاب الشرير) وكان الرتكيز عىل
االره��اب العاملي ال��ذي ترعاه ال��دول يف العالم االسالمي وكذلك يف امريكا
ال��وس�ط��ي دول��ة ن�ي�ك��اراج��وا .وق��د وص��ف االره ��اب ب��أن��ه وب��اء ي�ن�ش��ره (خ�ص��وم
الحضارة الفاسدة).
مشروع القرن
ي�ه��دف م�ش��روع ال�ق��رن اىل رس��م االس��رتات�ي�ج�ي��ات السياسية والعسكرية
لإلدارة األمريكية مع تويل الرئيس بوش االبن الحكم (2009 – 2001م)
يف م �ط �ل��ع ال �ق ��رن ال �ج ��دي ��د يف ي �ن ��اي ��ر 2001م وي �ت �ل �خ��ص م �ش ��روع ال �ق ��رن
االم��ري��يك ال�ج��دي��د يف ض ��رورة ت��أم��ني أدوات ال��دف��اع وال�ه�ج��وم ف�ي�م��ا يتعلق
ب��االس��رتات�ي�ج�ي��ات ال�س�ي��اس�ي��ة وال �ق��وة ال�ع�س�ك��ري��ة ل�ض�م��ان س �ي��ادة ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة للعالم مل��دة ق��رن آخ��ر م��ن ال��زم��ان ويشتمل امل�ش��روع ع��ىل ع��دد من
األف�ك��ار والخطط منها التأمني العسكري لضمان احتكار ال�ق��وة العظمى
و الحفاظ ع��ىل ال�س�ي��ادة الصناعية والتكنولوجية واالق�ت�ص��ادي��ة والتأمني
الذايت ضد االعتداءات من الفضاء وأولوية العمل عىل إزالة قيود معاهدة
حظر التسلح مع روسيا يف الفضاء والسيطرة عىل الشبكة اإللكرتونية وكل
ما يتصل بالحصول عىل املعلومات وتطوير القدرة العسكرية االمريكية
لتتمكن من شن اكرث من حرب كبرية بنجاح يف القارات املختلفة يف وقت
واح��د وضمان التفوق التكنولوجي للواليات املتحدة يف مجال التطورات
ال�ج��دي��دة لأسلحة وت�ط��وي��ر االس�ل�ح��ة ال�ن��ووي��ة وم��واص�ل��ة ت�ط��وي��ر االسلحة
البيولوجية ك��أداة من أدوات الحرب الحديثة والعمل عىل رف��ع النفقات
املختلفة للتسلح ألن تأمني اإلمرباطورية األمريكية يكلف الكثري من املال
وع ��ىل ذل ��ك ف ��إن ال�ش�ع��ب األم ��ري ��يك ي�ن�ب�غ��ي أن ي�ت�خ��ىل ع��ن أم��ان �ي��ه ب��ال�ت�م�ت��ع
بالسالم وبأرباح ناجمة عن انهيار االتحاد السوفيتي واختفاء الشيوعية .
وي�ن�ت�ه��ي امل�ش��روع ال��ذي اك�ت�م�ل��ت ص�ي��اغ�ت��ه العملية يف سبتمرب 2000م
وبعبارات ممن وضعوه مشروع القرن يجب أن يؤجل وذلك حتى تحدث
كارثة تجرب الجميع عىل االنصياع الكامل ألفكاره ليتحقق لهم ذلك بعد
عام واحد عرب احداث  11سبتمرب 2001م .
اخطر القرارات
ويف  12سبتمرب 2001م اق��ر مجلس االم��ن ال�ق��رار رق��م  1368ال��ذي
ي�ع��رتف ب�ح��ق ام��ري�ك��ا يف ال��دف��اع ال�ش��رع��ي ال�ف��ردي او ال�ج�م��اع��ي ط�ب�ق��ا مليثاق
امل ��ادة  51م��ن م�ي�ث��اق االم ��م امل�ت�ح��دة ال�ت��ي ت�ن��ص ع��ىل ح��ق ال��دف��اع ال�ش��رع��ي
وقد نص القرار عىل ما ييل يدعو مجلس االمن جميع الدول اىل التعاون
امل�ش��رتك ل�ت�ق��دي��م ال�ج�ن��اة وم�خ�ط�ط��ي وم�ن�ف��ذي ه��ذه االع �ت ��داءات االره��اب�ي��ة
ل�ل�ع��دال��ة وي��ؤك��د ع��ىل ض ��رورة م�ح��اس�ب��ة ك��ل م��ن ت ��ورط يف م�س��اع��دة ودع��م
واي��واء الجناة ) وه��ذا القرار هو من أخطر ما اتخذ من ق��رارات ب��دء القرن
الجديد إذ يمنح امريكا الحرية والحق يف الغزو املباشر لكل الدول املارقة
وف �ق��ا ل�ت�ص��ورات�ه��ا ب �ل��دا ب�ع��د اآلخ ��ر دون ت�ق��دي��م دل �ي��ل م ��ادي م�ل�م��وس ع��ىل
م ��ربرات م�ث��ل ذل��ك ال�غ��زو س��وى ال�ح��دي��ث امل�ب�ه��م ع��ن ال�ح�م�ل��ة ل�ل�ق�ض��اء عىل
االرهاب الدويل أينما وجد .
ك��ذل��ك ص ��وت اع �ض��اء ح�ل��ف ش �م��ال األط �ل��يس ال�ن��ات��و ب��اإلج �م��اع يف ال�ي��وم
الثاين للهجمات إلدخ��ال امل��ادة الخامسة بالدفاع الجماعي محل التنفيذ
بمقتىض ذلك اعلن الناتو (إن االعتداء عىل الواليات املتحدة األمريكية هو
اعتداء عليها ويستوجب اتخاذ اجراءات الدفاع الجماعي ) وبذلك إشارة
إىل استعداد الناتو ملساندة أي خيار عسكري تقرره واشنطن .
تطويق موسكو وبكني
ف ��إن ح ��رب ام��ري �ك��ا ع ��ىل االره � ��اب ت �ج ��اوزت م�ن�ط��ق ال �ج �غ��راف �ي��ا ب �ن ��اء ع��ىل
اق�ت�ض��اء مصالحها املنتشرة يف ارج��اء ال�ك��رة االرض�ي��ة ل��ذل��ك دف�ع��ت باتجاه

مـــروع الــقــرن األمــريــكــي
الجديد يتعلق باالسرتاتيجيات
لضمان سيادة الواليات املتحدة
للعالم ملدة قرن آخر من الزمان
أسفرت أحداث  11سبتمرب
2001م إقامة  13قاعدة عسكرية
أمريكية يف وسط آسيا بالقرب من
الصني وروسيا

دعم االنظمة التي تسهم يف الحملة ضد االرهاب باملساعدات االقتصادية
والعسكرية وغريها وكبح جماح أي دولة اقليمية تحاول فرض هيمنتها
غري املرغوبة امريكيا ودفعت امريكا باتجاه بناء االح��الف الدولية الكبرية
عند الدخول يف الحروب ضد الدول التي اسمتها الراعية لإلرهاب يف إطار
الحملة الدولية ملكافحة اإلره��اب وإعالنها بشكل دوري قائمة املنظمات
والدول الراعية واملساندة لإلرهاب .
وغ� ��زو ال� ��دول ال ��راع �ي ��ة ل ��إلره ��اب وع� ��دم ال ��دخ ��ول يف اي م �ف ��اوض ��ات م��ع
االره��اب�ي��ني وم��ا غ��زو اف�غ��ان�س�ت��ان وال �ع��راق اال دل�ي��ل ع��ىل ت�ل��ك ال�ح��رب ال�ت��ي
س��اع��دت ع��ىل التغلغل األم��ري��يك يف آس�ي��ا ال��وس�ط��ي م�ط��وق��ة روس�ي��ا داخ��ل
مناطق نفوذها وساعية نحو توسيع حلف األطليس بل واستدراج روسيا

نفسها اذ تم ذلك فان اعالن روما مايو 2002م الذي شهد والدة مجلس
العشرين مما اف��ي اىل اس�ك��ات روس�ي��ا عند محاولتها لضم جمهوريات
ال�ب�ل�ط�ي��ق اس �ت��ون �ي��ا والت �ي �ف �ي��ا ول �ت��وان �ي��ا  .واج �ه ��اض ل �س �ي��اس��ات وال �ت �ح��رك��ات
والتحالفات التي شكلت باكورة قطب عاملي جديد والذي يعد خطرا عىل
مشاريعها وذل��ك بالتفكيك والتطويق واالح�ت��واء والعزلة للحيلولة دون
اكتمال نمو جنني تلك التحالفات  .وكانت البداية من افغانستان لتتخذ
لنفسها موقعا متقدما ع��ىل ش��واط��ئ بحر ق��زوي��ن وخ��زان��ات النفط والغاز
ه�ن��اك وال��رتب��ص ع��ىل ت�خ��وم روس �ي��ا وال �ص��ني واس �ت ��دراج ج�م�ه��وري��ات آس�ي��ا
الوسطى لحلفها  .فمن بني ما أسفرت عنه أحداث  11سبتمرب 2001م
أن أم��ري�ك��ا ت�م�ك�ن��ت م��ن ب�ن��اء  13ق��اع��دة ع�س�ك��ري��ة أم��ري�ك�ي��ة يف وس��ط آس�ي��ا
ب��ال�ق��رب م��ن ال�ص��ني وروس �ي��ا ك�خ�ط��وة ع��ىل ط��ري��ق االس �ت �ع��داد لتطويقهما
عسكريا واقتصاديا.
الضربة االستباقية
اس�ت�ط��اع��ت ال ��والي ��ات االم��ري�ك�ي��ة ب�ع��د اع��الن�ه��ا ل�ل�ح��رب ض��د االره� ��اب من
ت�ق�س�ي��م ال �ع��ال��م اىل ق �س��م امل � ��واالة ال �ت��ي ي��دخ��ل ف�ي�ه��ا م ��ن ي ��رىض ب��األج �ن��دة
االم��ري�ك�ي��ة ج�م�ل��ة وت�ف�ص�ي��ال وم ��ن دون ق�ي��د او ش ��رط وق�س��م امل �ع ��اداة ال��ذي
يضم االطراف التي تعادي امريكا بأجندتها عىل الصعيد الدويل هذا بحد
ذات��ه يعد سابقة خ�ط��رية يف السياسة ال��دول�ي��ة مما يفي لتعرض ال��دول
جميعها اىل الهزات السياسية وتوجسهم من الدور االمرييك املستقبيل يف
العالم بإعالن اسرتاتيجية االمن القومي االمرييك يف  20سبتمرب 2002م
وال�ت��ي تنطلق ب��أن ام��ري�ك��ا يف ح��ال��ة ح��رب ل��دح��ر االره ��اب ال��دويل س��واء كان
يمثل دوال وجماعات وافراد وتهدف اىل نشر الديمقراطية ودعمها يف كل
ثقافة وامة حفاظا عىل امن الشعب االمرييك  .فاتجهت السياسة الخارجية
االمريكية إىل تبديل اسرتاتيجية االحتواء واالستقطاب التي كانت قائمة
إب��ان الحرب ال�ب��اردة باسرتاتيجية الضربة الوقائية ال��ذي بموجبها يسمح
للقوات االمريكية بتسديد ضربات وقائية للدول او املجموعات االرهابية
التي ترى انها عىل وشك امتالك اسلحة الدمار الشامل او الصواريخ بعيدة
املدى او الشك بأنها تهدد املصالح االمريكية وبذلك فأن هذه االسرتاتيجية
كما يصورها كيسنجر بأنها ( تمزق ميثاق االم��م املتحدة والقانون الدويل
وتلغي منظومة ستيفاليا للقانون الدويل التي وضعت عام 1948م )

أسست للمربرات الالزمة لتوجيه
بوصلة السياسة الخارجية األمريكية
والتدخل يف شؤون الدول األخرى تحت
ذريعة ماكفحة اإلرهاب
سعت أمرياك لتوظيف الحرب على
اإلرهاب إلعادة رسم خارطة الرق
األوسط وتحقيق أمن الكيان الصهيوين
والسيطرة على منابع النفط
وم��ن جهة اخ��رى ج��اءت اح��داث  11سبتمرب وك��أن�ه��ا ال�ف��رص��ة السانحة
ل�ل�س�ي��اس��ة االم��ري�ك�ي��ة اذ اق��دم��ت ع��ىل االن �س �ح��اب م��ن م�ع��اه��دة ال�ص��واري��خ
املضادة للصواريخ البالستية والبدء بالتجارب الخاصة بالربنامج للدفاع
بالصواريخ يف  13ديسمرب 2001م .
ف�م�ش��روع ال�ت�ف��رد االم��ري��يك ق��د ت�ج��اوز ال�ح��دود ب��ات�خ��اذ ال�ض��رب��ة ال��وق��ائ�ي��ة
س��الح��ا ل�ل�ح�ف��اظ ع��ىل م�ص��ال��ح ام��ري�ك��ا ب��إع��الن ( م�ب��ادئ ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ن��ووي��ة
املشرتكة ) سنة 2005م التي تشري إىل حاجة امريكا الستخدام االسلحة
النووية يف خضم الضربات الوقائية .
حماية الكيان الصهيوين
ل��م ت�ك��ن ظ��اه��رة اإلره� ��اب ال ��دويل ج��دي��دة ع��ىل ال�س��اح��ة ال��دول �ي��ة إال أن�ه��ا

محكمة املنطقة العسكرية املركزية
توايل محاكمة  60من قيادات الخونة
عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية بصنعاء جلستها العلنية
لـمحاكمة  60من الخونة الفارين من وجه العدالة واملتهمني بوقائع االنضمام
وتسهيل دخول العدو اىل اقليم الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات ووقائع أخرى.
ويف الجلسة تم استعراض ادلة االتهام وردود املحامني املنصبني عن املتهمني.
 - 1اللواء عبدالعزيز قائد احمد الشمريي
 - 2العميد ركن عيل حاتم احمد اليعييش
 - 3العميد ركن هالل غالب عبدالله القانص
 - 4العميد احمد راجح عيل ابو اصبع
 - 5العميد فارس يحيي احمد الربادي
 - 6العميد لؤي عوض محمد الزاميك
 - 7العميد مهران محمد سعيد القباطي
 - 8العميد عدنان رزيق القمييش
 - 9العميد اكرم طه عيل االديمي
 - 10العميد خالد ناصر يسلم العلوي
 - 11العميد عبدالرحمن عيل محمد الشراعي
 - 12العميد جهاد عبد الباقي حسني الدقيمي
 - 13العميد هادي محمد الجعيدي
 - 14العميد فيصل ناصر حسني مختار
 - 15العميد عيل احمد عبد الحميدي

 - 16العميد عبدامللك محمد عبدالله الزهريي
 - 17العميد عبد قائد محمد الشعوري
 - 18العميد عبدالله عمر عيل الهيج
 - 19العميد حمود مسعد عيل الخرام
 - 20العميد صالح احمد صالح الربعي
 - 21العميد صادق يحيي ناصر مدهش
 - 22العميد محمد احمد عبدربه الحلييس
 - 23العميد فؤاد احمد الوصابي
 - 24العميد مسعود صالح صالح عبسان
 - 25العميد نبيل حسني مقبل خميس
 - 26العميد حميد محمد احمد ابوهدرة
 - 27العميد احمد صالح محمد بهلول
 - 28العميد عبدالله محمد الرثيا العزاين
 - 29العميد محمود محمد عبدالله جراد
 - 30العميد عبدامللك عيل املحمدي
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ب�ع��د م��داه�م�ت�ه��ا ع��دة م�ن��اط��ق ب��ال�ض�ف��ة ..ف�ف��ي م��دي�ن��ة ب�ي��ت لحم،
اعتقلت قوات العدو ثالثة مواطنني من بلدة الخضر ،ومواطنني
اث�ن��ني م��ن م�ن�ط�ق��ة ه �ن ��دازة ،وث��الث��ة آخ��ري��ن ،أث �ن��اء ع�ب��وره��م عىل
ح��اج��ز ال�ك��ون�ت�ي��ر ال�ع�س�ك��ري ش ��رق ب�ي��ت ل �ح��م ،وج�م�ي�ع�ه��م م��ن
بلدة بيت فجار.
ومن ط��ول�ك��رم ،اع�ت�ق�ل��ت ق��وات ال�ع��دو ال�ص�ه�ي��وين ث��الث��ة شبان
اثنني منهم من مخيم طولكرم ،وآخر من بلدة صيدا ،بعد أن
داهمت منازلهم وفتشتها.
ومن نابلس ،اعتقلت قوات العدو شقيقني بعد أن داهمت
منزليهما يف مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.
ومن جنني ،اعتقلت قوات العدو الصهويني طالبة جامعية
تبلغ من( 22عاما) من حي املراح ،وأسريين محررين من بلدة
عنزة.
كما اعتقلت ق��وات ال�ع��دو ش��اب��ا م��ن خ��رب��ة الحديدية ب��األغ��وار
ال�ش�م��ال�ي��ة أث �ن��اء ت ��واج ��ده ع�ن��د أح ��د امل��واط �ن��ني يف امل�ن�ط�ق��ة ..وم��ن
الخليل ،اعتقلت قوات العدو الصهيوين ،أربعة مواطنني من
مخيم الفوار.

وأقرت املحكمة تكليف النيابة العسكرية بتنفيذ قرارات املحكمة السابقة والخاصة
بإعالن النشر عن املتهمني يف الجريدة الرسمية.
والقيادات العسكرية من الخونة الذين تجري محاكمتهم هم:
 - 31العميد فيصل محمد عبدالله الجويف
 - 32العميد محمد احمد محمد املعالم
 - 33العميد محمد محمد عبد الحشيربي
 - 34العميد معمر محمد يحيي اليشيعي
 - 35العميد عبدالحكيم محمد شمسان دوكم
 - 36العميد حسن عيل عيل الفهد
 - 37العميد ماجد حاتم عيل سليمان
 - 38العميد احمد قائد عيل
 - 39العميد عبدالكريم عيل عوبل السدعي
 - 40العميد نبيل صالح غالب املقرمي
 - 41العميد عبد العزيز احمد منصور الحيدري
 - 42العميد مطيع عبد احمد الدميني
 - 43العميد احمد عيل حسن الربيهي
 - 44العميد احمد محمد ناصر شمالن
 - 45العميد عارف محمد احمد

 - 46العميد عبدالرحمن مجاهد الوادي
 - 47العميد ياسر عبدالله احمد املعربي
 - 48العميد يحيي عيل صالح السدرة
 - 49العميد عبدالله محمد ناجي الفرجي
 - 50العميد محمد بن عيل الباهيل
 - 51العميد اديب محمد الشهاب
 - 52العميد صالح بن عيل الروسا
 - 53العميد عبدالواحد دوكر الحداد
 - 54العميد حسني بكيل الطمرية
 - 55العميد ناصر حسني عبدربه العوايض
 - 56العقيد عبدالقوي عبدالله سالم الحميقاين
 - 57العقيد عدنان احمد احمد العيزري
 - 58العقيد عيدروس محسن الدميني
 - 59العقيد محمد زين الله سالم التيباس
 - 60العقيد محمد محمد جابر

أضحت بعد احداث  11سبتمرب2001م من االسباب التي سهلت ألمريكا
لتحقيق اهدافها املعلنة وغري املعلنة فاملتتبع لخريطة االنتشار االمرييك يف
العالم بعد  11سبتمرب بأن الحرب عىل االرهاب تبدو مقبولة ملد الهيمنة
االمريكية عىل العالم س��واء بنشر اساطيلها او اقامة القواعد العسكرية
الجديدة أو نشر جنودها خدمة للبلدان املضيفة .
يف ح ��ني ان ذل ��ك ل ��م ي �ك��ن ال �ه ��دف االس� ��ايس م ��ن وراء ش ��ن ال �ح ��رب ع��ىل
االره ��اب وإن�م��ا ل�ت��وظ�ي��ف ه��ذه ال�ح�م�ل��ة ل�خ�ل��ق اآلل �ي��ات ال�ك�ف�ي�ل��ة ال�ت��ي تمكن
واشنطن من تحقيق هيمنتها عىل العالم بالشكل الذي يحقق مصالحها
القومية.
كذلك سعت امريكا لتوظيف الحرب عىل االرهاب إلعادة رسم خارطة
الشرق األوسط وتحقيق أمن الكيان الصهيوين فضال للحفاظ عىل تواجدها
العسكري والسيطرة عىل منابع النفط فتمكنت الواليات من السيطرة عىل
املناطق االسرتاتيجية الغنية بمصادر الطاقة النفطية سيما الخليج العربي
وردع االنظمة املعارضة لسياستها يف املنطقة وال سيما إيران.
مثلت ال�ح��رب ال�ت��ي شنتها امريكا ع��ىل ال�ع��راق التطبيق العميل لنظرية
الدفاع الشرعي الوقايئ وهي حرب غري مشروعة وفقا ملبادئ القانون الدويل
وال �ع��الق��ات ال��دول�ي��ة واب �ت��داع��ا ل�ش��رع�ي��ة دول �ي��ة ج��دي��دة خ ��ارج ن�ط��اق م�ي�ث��اق
األمم املتحدة فضال عن انها سعت إلزاحة كل من يقف بوجه التوجهات
األمريكية تحت مكافحة اإلرهاب .
القطبية الواحدة
إن احداث  11سبتمرب 2001م تخطت حدود الحدث عرب التصريحات
ال �ن��اري��ة ل�ل��رئ�ي��س االم ��ري ��يك االس �ب ��ق ب ��وش االب ��ن ال �ت��ي ك�ش�ف��ت االت �ج��اه��ات
الجديدة للعقيدة االسرتاتيجية االمريكية املتمحورة حول التفوق االمرييك
وم�ن��ع ظ�ه��ور اي��ة ق��وة منافسة ع��ىل صعيد ال�ن�ظ��ام ال�س�ي��ايس ال��دويل ولعل
تلك االفكار والتوجهات لم تكن وليدة ساعتها وانما كانت لها جذور تمتد
اىل مطلع التسعينات من القرن املايض.
االم��ر ال��ذي دفع امريكا إىل إع��الن مبادئ واس��س االمرباطورية بوصفها
ال�ق��وة ال�ك��ربى يف ال�ع��ال��م امل�ت�ف��ردة ع��ىل ال�س��اح��ة ال��دول�ي��ة وامل��رتب�ع��ة يف مكان
ي�ع�ل��و ع��ىل ال�ق��ان��ون ال ��دويل ف��ال ي�م�ك��ن ألي ع��ائ��ق ان ي�ع�ي��ق ت�ح�ق�ي��ق امل�ص��ال��ح
االمريكية ويدعو ذل��ك االط��راف الدولية االخ��رى إىل االنضمام اىل الحشد
وليس له الحق سوى املشورة
ولعل الحملة الدولية ملكافحة االرهاب افضل تكريس ملفهوم التوحيد
االم��ري��يك الن اإلره��اب أص�ب��ح جمال تتخذه ام��ري�ك��ا ل�ل��وص��ول إىل غاياتها يف
إخافة اآلخرين وانتزاع والئهم وتبعيتهم وإشاعة القيم االمريكية وذلك ما
يشري اىل انتهاء عصر الشراكة وإحالل التبعية والوالء املطلق.
وعدت واشنطن نفسها غري ملزمة بقواعد القانون الدويل بعد احداث
 11س �ب �ت �م ��رب2001م م �م��ا اف ��ي اىل ان �س �ح��اب �ه��ا ورف �ض �ه ��ا ل �ل �ع��دي��د م��ن
امل �ع��اه��دات وال ��ربوت ��وك ��والت ال��دول �ي��ة امل�ه�م��ة وب��ذل��ك اس�ت�ط��اع��ت ان ت��وظ��ف
احداث  11سبتمرب النعاش مشاريعها االحادية واالنفرادية التي تبلورت
ع��رب تفكيك االت�ح��اد السوفيتي والعمل م��ن اج��ل الهيمنة والتفرد بالقوة
العسكرية فضال عن تبنيها اسرتاتيجيات مخالفة لأعراف واملواثيق الدولية
ما يجعلها مبسوطة اليد يف التعامل مع الدول او القوى املعارضة لتصفية
الحسابات وتحقيق القدر االكرب من املصالح يف بقاع العالم .
بداية السقوط
أوىص امل��ؤرخ العسكري مايكل ه��وارد يف اكتوبر 2001م ب��اإلش��ارة اىل
حرب  11سبتمرب بعمليات بوليسية ضد املؤامرات اإلجرامية والتي يجب
ان يتم تعقب مرتكبيها وإحضارهم أمام محكمة دولية ليتلقوا محاكمة
عادلة واذا كانوا مذنبني يتم الحكم عليهم بالعقوبات التي يستحقونها )
لكن ذلك الوت العقالين امام الهيمنة االمريكية تم تجاهله  .ورغم ذلك
ف��أن مكانه ال��والي��ات املتحدة األمريكية عىل قمة النظام السيايس ال��دويل
ب ��دأت ب��ال��رتاج��ع ب��رغ��م م��ا تمتلكه م��ن م�ق��وم��ات وب��رغ��م سعيها اىل ال�ت�ف��رد
باتخاذ القرار السيايس الدويل وتجاهل القوى األخرى سيما بعد أحداث
 11سبتمرب فالحرب عىل العراق سنة 2003م والخسائر التي تكبدتها
القوات االمريكية وانتهاكها لحقوق اإلنسان وتحديدا ما حدث يف سجن
(أب ��ي غ��ري��ب ) أدى إىل ت ��دين س�م�ع�ت�ه��ا ف�ض��ال ع��ن م�ع��ان��ات�ه��ا م��ن ال�ت�ح��دي��ات
واملشاكل الداخلية التي عجزت عن حلها والتي أدت اىل االضرار بقطبيها
عىل النظام السيايس الدويل وبحسب قول مايكل فاليوس ( عىل الواليات
املتحدة االمريكية ان تتعلم كيف تقود نفسها قبل أن تبدأ بقيادة اآلخرين
) .ويف ذلك ايضا قال بول كينيدي استاذ التاريخ الربيطاين ومؤلف كتاب
سقوط وانهيار االمرباطوريات العظمي ( إن يوم الثالثاء الحادي عشر من
سبتمرب 2001م ي�ع�ت��رب ن�ق�ط��ة ف��اص�ل��ة يف ت��اري��خ ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ون�ه��اي��ة
اعتبارها كقوة عظمي وحيدة تهيمن عىل النظام العاملي ) .

وقفة مع
منظومة
التعليم
ه � ��ل س� �ي ��درك� �ن ��ا ال � ��وق � ��ت مل� ��راج� �ع� ��ة امل �ن �ظ ��وم ��ة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ,س � ��ؤال ي �ب ��دو ش ��اق ��ا يف ظ ��ل اج� ��واء
ال� �ع ��دوان ول �ك ��ن ال �ح ��دي ��ث ع ��ن ت �ط��وي��ر م�ن�ظ��وم��ة
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ت ��ي اوص �ل �ت �ن ��ا اىل ط ��ري ��ق م �س ��دود يف
م��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات االق �ت �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
والثقافية واألمنية والعسكرية وغريها سيكون
م�ط�ل��وب��اً ,امل�ن�ظ��وم��ة ال�ت��ي ح�ط�م��ت أرق��ام��ا قياسية
باعتماد سياسة الكم ال الكيف للخريجني أرقام
ت� ��زداد ال �ف ��وارق ب�ي�ن�ن��ا وب ��ني ال �غ ��رب ح �ت��ى ص ��ارت
جزءاً من صور اإلحباط والفشل واإلهدار العام
لطاقات الشباب الذين تتفاقم معاناتهم لتمثل
م� ��أزق� ��اً ح �ق �ي �ق �ي ��اً وب � � ��ؤراً م �ت �ف �ج ��رة س �ت �ص �ي ��ب ك��ل
االتجاهات..
ال � �س � ��ؤال األه � � ��م ه � ��ل امل� �ن� �ظ ��وم ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
م�س�ت�ق�ل��ة أو ج ��زء م ��ن ص ��ور ال�ه�ي�م�ن��ة وال�ت�س�ل��ط
الغربي عىل األنظمة العربية واإلسالمية بالتأكيد
بأن فشل املنظومات التعليمية جزء من األهداف
اإلسرتاتيجية لقوى االستكبار العاملي القائمة عىل
هدر الطاقات ونهب ال��رثوات للشعوب العربية
واإلس��الم �ي��ة م�م��ا ج�ع��ل ال�ك�ث��ري م��ن ش �ب��اب األم��ة
يعاين من اج��رتار األلم وكآبة االنتظار وكوابيس
الضياع واإلدمان الجسدي والفكري والتي تنتهي
اىل التدمري الكامل  ,ولهذا يمكن اختزال الهيمنة
والتسلط الغربي (بمجتمع الخمس)..
يقول الكاتب الدكتور سليمان العسكري (عىل
ال ��رغ ��م م ��ن امل �س��ؤول �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ع ��ن اه� ��دار ط��اق��ة
الشباب العربي أال ان هناك بعدا عامليا وعومليا)
وألج� ��ل م �ع��رف��ة ال �ب �ع��د ال �ع ��امل ��ي وال �ع ��ومل ��ي ي�ق��ول
ال �ك��ات��ب (ع�ل�ي�ن��ا ان ن �ع��ود اىل ال � ��وراء1990 ..م
اج�ت�م��ع يف ف �ن��دق ف��ريم��ون��ت ب �س��ان ف��ران�س�ي�س�ك��و
االمريكية حشد من قادة الفكر يف العالم حمل

محمد عيل الذيفاين
ه��ذا ال�ح�ش��د اس�م��ا ب��راق��ا "ت�ك�ت��ل األدم �غ��ة" ..عىل
ان م �ج �ت �م��ع ال� �ق ��رن ال� ��واح� ��د وال �ع �ش ��ري ��ن امل� ��زود
ب ��ال �ت �ق �ن �ي ��ات ..س �ي �ن ��ال ف ��رص ��ة ال �ع �م ��ل ف �ي ��ه ف�ق��ط
ع �ش��رون يف امل��ائ��ة أم��ا ال�ب�ق�ي��ة ف�س�ي�ت��وق��ف حظهم
عند البقاء يف حالة اشبه بالتنويم املغناطييس..
مع جرعة كبرية من التسلية)..
ل�ق��د ك��ان��ت ه ��ذه ال�ن�ت�ي�ج��ة ص��ادم��ة ألن �ه��ا ت�م�ث��ل
ال� ��وج� ��ه ال �ح �ق �ي �ق ��ي ل �ل �ه �ي �م �ن��ة ال �غ ��رب �ي ��ة وال� ��رؤي� ��ة
املستقبلية ل�ل�ق��رن ال��واح��د وال�ع�ش��ري��ن وال�س��ؤال
االه� ��م ه ��ل س �ي��درك �ن��ا ال ��وق ��ت ل �ل �خ ��روج م ��ن ه��ذا
امل ��أزق ال��وج��ودي ل��أس��ال�ي��ب ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة العقيمة
ل �ل �م �ن �ظ ��وم ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م ��ة (االس� � � � ��ايس وال� �ث� ��ان� ��وي
والجامعي).
ف �ب��ني م ��ايض ال�ت�ح�س��ر وي �ق��ني ال�ت�ب�ص��ر ت�ت�خ�ل��ق
ال��رؤي��ة املستقبلية ل��أم��ة ب��امل�ش��روع ال�ق��رآين ال��ذي
غ��اص يف أع �م��اق امل�ش�ك��الت األس��اس�ي��ة وال�ث��ان��وي��ة
التي تعاين منها األمة أف��راداً وجماعات ..القادر
عىل إخراج األمة من كوابيس الضياع ومتاهات
ال �ت �ج ��ارب وص � ��ور االن� �ك� �س ��ارات ب �م ��ا ي �م �ت �ل �ك��ه م��ن
ال �ق��درة ع��ىل ت�ش�خ�ي��ص األع ��داء وال�ت�ن�ب��ؤ ب�م��ا هو
آت بل من اهم املزايا لأمة املقرون بقيادة حكيمة
ق��ادرة عىل تفجري الطاقات االيمانية واالبداعية
واج ��رتاح امل�ع�ج��زات وت�ح��وي��ل األزم ��ات اىل ف��رص
ل �ل �ب �ن��اء وال �ت �ط ��ور وال �ن �ه ��وض وه� ��ذا ب��ال �ت��أك �ي��د م��ن
اكرب عناصر النجاح الذي تحقق لشعبنا اليمني
العظيم يف جميع الجبهات رغم كل التحديات
وال �ت ��داع �ي ��ات ال �س �ل �ب �ي��ة وص � ��ور ال� ��دم� ��ار ال �ش��ام��ل
والحصار املطبق للعدوان الصهيو امرييك عىل
مدى ثمان سنوات..

اقتحام املسجد األقىص
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب العدو الصهيوين
وع ��دوان ��ه ال��وح��ي وال ��دم ��وي ع��ىل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ني يف ق�ط��اع غ��زة
وتصعيد استهداف املسجد األقىص املبارك وإطالق يد املستوطنني
الستباحته وجهان لعملة العدو العنصري الواحدة.
وأدانت الخارجية االستهداف الصهيوين املتواصل للمقدسات
املسيحية واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك ،والتي
ك��ان آخ��ره��ا االق�ت�ح��ام��ات الجماعية ال��واس�ع��ة ال�ت��ي ق��ام بها غالة
امل�ت�ط��رف��ني ال�ي�ه��ود ل�ب��اح��ات��ه ب�م�ش��ارك��ة ع�ض��و ال�ك�ن�ي�س��ت امل�ت�ط��رف
ايتمار بن غافري ،وعناصر ومؤيدي الجمعيات االستيطانية وما
تسمى منظمات "جبل الهيكل".
وحملت الخارجية الفلسطينية ،العدو الصهيوين املسؤولية
الكاملة واملباشرة عن ع��دوان��ه املستمر ضد املقدسات املسيحية
واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك ،وعن تداعياته
وم �خ��اط��ره ع��ىل س��اح��ة ال �ص ��راع وامل�ن�ط�ق��ة ب��رم�ت�ه��ا ..وق ��ال ��ت :إن ما
يتعرض له املسجد األقىص من حمالت تهويد شرسة ومتواصلة هو
جزء ال يتجزأ من حرب االحتالل املفتوحة عىل الشعب الفلسطيني
وق�ض�ي�ت��ه وح �ق��وق��ه ،وي �ن ��درج يف إط ��ار م�ح��اوالت�ه��ا إلل �غ��اء ال��وج��ود
الفلسطيني يف القدس الشرقية املحتلة ويف عموم املناطق املصنفة
(ج) لتسهيل ابتالعها وتخصيصها كعمق اسرتاتيجي لالستيطان.
إىل ذل� ��ك ح �م �ل��ت ح ��رك ��ة امل �ق ��اوم ��ة اإلس ��الم �ي ��ة (ح� �م� ��اس) ال �ع ��دو
ال�ص�ه�ي��وين امل �س��ؤول �ي��ة ال�ك��ام�ل��ة ع ��ن ت��داع �ي��ات س�م��اح��ه ل�ل�م�ت�ط� ّرف��ني
الصهاينة باقتحام املسجد األق��ىص امل�ب��ارك ،ونتائجه ال�ت��ي ال يمكن
التنبّؤ بها ،يف الوقت الذي يستمر يف عدوانه الهمجي عىل قطاع غزّة.
ونقلت وكالة "فلسطني اآلن" عن الحركة يف بيان لها ،القول:
َّ
إن شعبنا الفلسطيني يف كلّ أماكن وجوده يقف اليوم موحّ داً يف
الدفاع عن أرضه ومقدساته.
ودع��ت ال�ح��رك��ة ج�م��اه��ري ال�ش�ع��ب الفلسطيني يف ال�ض�ف��ة األب� َّي��ة
وامل��راب �ط��ني يف ال �ق��دس ،وأه ��ل ال�ث�ب��ات يف ال��داخ��ل امل�ح�ت��ل إىل ش��دّ
ال � ّرح��ال وال � ّرب ��اط وم��واص�ل��ة االع�ت�ك��اف يف امل�س�ج��د األق ��ىص يف ه��ذه
األي� ��ام امل �ب ��ارك ��ة ،ت �ص ��دّ ي����اً ل �ه ��ذه االق �ت �ح ��ام ��ات ،وإف������ش������االً أله��داف �ه��ا
الخطرية.
كما دعت األمة العربية واإلسالمية ،قادة وشعوباً ،إىل التحرّك
العاجل للوقوف مع الشعب الفلسطيني بكلّ الوسائل ،يف معركة
ال��دّ ف��اع ع��ن قبلة املسلمني األوىل وم�س��رى ال � َّرس��ول األم ��ني ،حتى
تحقيق تطلعاته يف التحرير والعودة.
تفوق املقاومة
للرد عىل العدوان الصهيوين املستمر لليوم الثالث عىل التوايل
وال� ��ذي أس �ف ��ر ع ��ن ارت �ق ��اء  32ش����ه����ي����داً وأك� ��ر م ��ن  275ج��ري �ح �اً،
واصلت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي
يف فلسطني عمليتها التي أطلقت عليها "وحدة الساحات".
وذك ��رت وك��ال��ة "ف�ل�س�ط��ني ال �ي ��وم" اإلخ �ب��اري��ة أن س��راي��ا ال�ق��دس
أدخ�ل��ت يف ص�ب��اح أم��س األح ��د ،ت��ك��ت��ي��ك��اً وت����ط����وراً ج���دي���داً يف عملية
"وحدة الساحات".
وب �ح �س��ب ال �ع��دي��د م ��ن امل ��راق �ب ��ني ،أع �ل �ن��ت س ��راي ��ا ال �ق ��دس ال �ي��وم
م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ع ��ن ق �ص ��ف ال �ق ��دس امل �ح �ت �ل��ة وم �غ �ت �ص �ب��ة س ��دي ��روت
ب��رش �ق��ات ص ��اروخ �ي ��ة ض �م��ن ع�م�ل�ي��ة "وح� ��دة ال �س ��اح ��ات" رداً ع��ىل
استشهاد القائد الكبري خالد منصور وإخوانه الشهداء ،ورداً عىل
العدوان الصهيوين املتواصل عىل أبناء فلسطني يف قطاع غزة.
ويف حصاد عملية "وحدة الساحات" يف يومها الثالث :قصفت
س ��راي ��ا ال� �ق ��دس ال� �ق ��دس امل �ح �ت �ل ��ة وم �غ �ت �ص �ب��ة س� ��دي� ��روت ب��رش �ق��ة
صاروخية ..ودكت سرايا القدس مستوطنة نرييم بعدد من قذائف
ال�ه��اون ..واستهدفت تجمع لآلليات يف أح��راش كيسوفيم بعدد
من قذائف الهاون.
ك�م��ا دك ��ت س ��راي ��ا ال �ق ��دس م��وق��ع ك�ي�س��وف�ي��م ب �ع��دد م ��ن ق��ذائ��ف
الهاون ..وقصفت "نري عوز" برشقة صاروخية.
وكانت سرايا القدس قد دكت الليلة املاضية موقع "ناحل عوز"
بعدد من قذائف الهاون.
ويف عملية مشرتكة ضمن عملية «وحدة الساحات» استهدفت
سرايا القدس وكتائب املقاومة الوطنية وكتائب املجاهدين وكتائب
ش �ه��داء األق ��ىص ل ��واء ن �ض��ال ال �ع��ام��ودي م��دي�ن��ة ع�س�ق��الن امل�ح�ت�ل��ة
برشقات صاروخية.
واستهدفت سرايا القدس تحشدات لآلليات العسكرية يف صوفا
بعدد من قذائف الهاون ..وقصفت "مفتاحيم" برشقة صاروخية.
وقصفت سرايا القدس مدينة عسقالن املحتلة برشقة صاروخية
ضمن عملية «وح��دة الساحات» ..واستهدفت تجمع لآلليات يف
موقع كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون الثقيل.
كما استهدفت سرايا القدس أنظمة املراقبة والرؤية داخل موقع
"ناحل عوز" برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون ..وموقع
"إيرز" العسكري بعدد من قذائف الهاون.
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محافظ الحديدة لـ «

لدينا مصفوفة من املشاريع التنموية بدأنا في تنفيذها بتوجيهات من القيادة الثورية والسياسية




تسبب العدوان بتدمير
كبير في البنية الصناعية
والزراعية وخصوصًا زراعة النخيل

أكد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم أن عجلة البناء والتنمية مستمرة يف محافظة
الحديدة رغم الظروف التي خلفها العدوان وما الحقه من اضرار بالغة يف البنية التحية للمشاريع
الخدمية والتنموية وطالت أيضا املزارعني والصيادين وغريهم من املواطنني والتزال الجهود
مستمرة يف تحسني األوضاع وخدمة املواطنني يف اطار االمكانات املتوفرة.
وتطرق اللقاء الذي اجرته "26سبتمرب" اىل عدد من املواضيع التي تهم محافظة الحديد يف
مختلف الجوانب الخدمية والتنموية ..إىل التفاصيل-:
* دش� ��ن رئ �ي ��س امل �ج �ل��س ال �س �ي ��ايس األع ��ى
املشري مهدي املشاط مؤخرا  ..برنامج الصمود
م ��ن أج� ��ل ن �ج ��اح م ��ؤس �س ��ات ال � ��دول � ��ة ..م��اه��ي
خ�ط�ت�ك��م ل��ارت �ق��اء ب�م�س�ت��وى األداء للسلطة
امل �ح �ل �ي��ة وامل �ك ��ات ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة م ��ن أج ��ل ت�ق��دم
الخدمات للمواطنني ؟
** ب��ارك الله جهود الرئيس املشري مهدي املشاط الذي
يسري عىل نهج املسرية القرآنية وعىل نهج سيدي عبدامللك
بدر الدين الحويث حفظه الله ورعاه ووصاياه املستمدة من
فكره الثاقب ونظرته النورانية والتي تصر عىل الصمود يف
وج��ه م��ؤام��رات األع ��داء واس�ق��اط ك��ل ره��ان��ات�ه��م ال�خ��اس��رة
والصمود ال يتحقق عرب الخاطر وال عرب الوعود ولكن عرب
اقران فعل املواجهة بفعل البناء ومن هنا إصرار الرئيس
وح �ك ��وم ��ة اإلن �ق ��اذ ال ��وط �ن ��ي ع ��ىل اي �ج ��اد م �ص �ف��وف��ة خ�ط��ط
تنموية يف كل ميادين الحياة لتحقيق النهوض التنموي
والصمود الجهادي يف معادلة ال تتم إال من خالل السعي
الدؤوب للبناء واألعمار وتحقيق معدالت عالية من النمو
يف امليادين االقتصادية والحضارية والثقافية والصناعية
وال��زراع�ي��ة واملهنية وإي�ج��اد ال�ق��در ال��الزم م��ن ال�خ��دم��ات يف
ظل استمرار العدوان والحصار الجائر.
* اليزال أبناء الحديدة يعانون من تداعيات
الحصار والعدوان ..ما هي أبرز الجرائم التي
ط ��ال ��ت امل ��دن �ي ��ني يف ال� �ح ��دي ��دة وأث � � ��رت ب�ش�ك��ل
م �ب��اش��ر ع ��ى امل� ��زارع� ��ني وال �ص �ي ��ادي ��ن وغ��ريه��م
من املواطنني؟
** ال ش��ك أن أب�ن��اء م�ح��اف�ظ��ة ال�ح��دي��دة ي�ع��ان��ون م�ع��ان��اة
شديدة نتيجة للحصار الجائر والعدوان ولو رأيتم حجم
ال��دم��ار وال�خ��راب ال��ذي أل�ح�ق��وه ب��امل�ن��اط��ق ال�ح�ض��ري��ة ش��رق
املدينة لهالكم األمر ولرأيتم حجم الدمار والخراب الذي
تسبب ب��ه ال�ع��دوان يف البنية الصناعية وال�ب�ن�ي��ة ال��زراع�ي��ة
وخصوصاً زراعة النخيل يف الجاح ووادي رمان والدريهمي
ل�ق��د ع ��اث ال �ع ��دوان ف �س��اداً ول�ك�ن�ن��ا ق ��ادرون ع��ىل ال�ت�ح��دي
والنهوض واعادة الحياة لكل ما دمروا وخربوا.
* م� ��ا ه� ��ي األول � ��وي � ��ات ال� �ت ��ي ت� ��م وض �ع �ه ��ا يف
خ�ط�ت�ك��م م ��ن أج ��ل ت �ق��دي��م وت �خ �ف �ي��ف م �ع��ان��اة
أبناء الحديدة؟
** إن يف مقدمة أولوياتنا الحفاظ عىل استمرارية خدمة
ً
الطاقة الكهربائية خصوصا يف فصل الصيف الحار جدا
يف ال�ح��دي��دة وت�ه��ام��ة بشكل ع��ام وب��دأن��ا ب��إم��داد امل��واط�ن��ني
غ��ري ال �ق��ادري��ن ع��ىل االش� ��راك يف ه ��ذه ال�خ��دم��ة ب��ال�ت�ع��اون
م��ع وزارة املالية بالطاقة الكهربائية ع��رب ص�ن��دوق كهرباء
الحديدة.
ك� ��ذل� ��ك ن � �ح� ��رص ع � ��ىل اس � �ت � �م� ��رار خ� ��دم� ��ة ت ��وص� �ي ��ل امل� �ي ��اه
وخدمات الصرف الصحي للمواطنني رغم كل الصعوبات
والحصار املفروض والجائر.
* م��ا ه��ي أب��رز املشاريع الخدمية والتنموية
التي تم تنفيذها والتي ال تزال يف اطار خطتكم
للعام الجاري 1444ه�؟

من أولوياتنا الحفاظ
على استمرارية خدمة
الطاقة الكهربائية

| حاورته  :عفاف الشريف




الشهيد الرئيس الصماد
كان حريصًا على إحقاق
الحق وإنصاف المستضعفين
هناك مشاريع تنموية
في مجال الصيد البحري
ومساعدة الصيادين على
الصمود في عملهم رغم
انتهاكات األعداء





العروض العسكرية
المهيبة وخصوصًا وعد
اآلخرة أعطى رسالة عن حجم
القوة التي بلغها جيشنا

أبناء مدينة الدريهمي ومنظر والتحيتا واطراف الحديدة الشرقية
بدأوا يعودون إلى ديارهم بعد نجاح عملية إزالة األلغام

** لدينا مصفوفة من املشاريع التنموية بدأنا يف تنفيذها
بتوجيهات من القيادة الثورية والسياسية وأهمها مشروع
مركز الصماد مل��رىض الفشل الكلوي وال��ذي يعترب إن�ج��ازاً
م �ه �م��اً مل ��ا ل ��ه م ��ن ف ��ائ ��دة ك �ب ��رية ل �ل �م��رىض امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م�ن��ه

وك��ذل��ك تشمل ج��وان��ب ال��زراع��ة وتحقيق االك�ت�ف��اء ال��ذايت
وت �ش �ج �ي��ع امل ��زارع ��ني وت �ق��دي��م ال �ت �س �ه �ي��الت ل �ه��م م ��ن أج��ل
ال �ص �م��ود يف أع �م��ال �ه��م وت�ح�ق�ي��ق االك �ت �ف��اء ال� ��ذايت وه �ن��اك
أيضاً مشاريع تنموية يف مجال الصيد البحري ومساعدة
الصيادين عىل الصمود يف عملهم رغم انتهاكات األعداء
ومحاولتهم عرقلة هذه املهنة بل تجاوز األمر إىل اعتداء
بوارج وسفن العدوان عىل أبنائنا الصيادين ولكن بحمد
لله قوتنا الرادعة وجيشنا العظيم ولجاننا الشعبية لقنت
األع��داء دروس��ا وأجربتهم ع��ىل ال��راج��ع خائبني كما نويل
هذه الرثوة جل اهتمامنا ونحرص عىل تنميتها والحفاظ
عليها عرب منع الصيد الجائر وتحديد مواسم الصيد لكل
األنواع وذلك عرب هيئة املصائد السمكية وخربائهم.
ول �ق ��د ح��رص �ن��ا يف م �ج ��ال ال �خ ��دم ��ات ع ��ىل ت �ح �س��ني أداء
م��ؤس �س��ات امل �ي ��اه وال �ص ��رف ال �ص �ح��ي وت ��وف ��ري امل �ي ��اه ال�ن�ق�ي��ة
للمواطنني وكذلك توفري الطاقة الكهربائية واستمرارها
والتغلب ع��ىل ك��ل م��ا ح��ال دون ذل��ك بتعليمات مباشرة
من سيدي علم الهدى عبدامللك بدر الدين الحويث حفظه
الله ورعاه ..وكذلك انجزنا مشروع تصريف مياه األمطار
لنحافظ عىل ثغر اليمن ومدينة الصمود خالية من األوبئة
* يف ال� �ح� ��دي� ��دة خ ��اب ��ت ره � ��ان � ��ات ال � �ع� ��دوان
وم��رت��زق�ت��ه وف�ش�ل��ت مخططاتهم  ..ك�ي��ف تقرأ
ال��رس��ائ��ل ال�ت��ي ق��دم�ت�ه��ا ال�ع��روض العسكرية
وخ � ��اص � ��ة "وع � � ��د اآلخ � � � ��رة" مل �ن �ت �س �ب ��ي وح� � ��دات

املنطقة العسكرية الخامسة ؟
** بالتأكيد أن ال�ع��روض العسكرية املهيبة وخصوصاً

وع ��د اآلخ� ��رة أع �ط��ى رس ��ال ��ة ع ��ن ح �ج��م ال �ق ��وة ال �ت��ي ب�ل�غ�ه��ا
جيشنا واالق�ت��دار التكتييك واللوجستي والعمليايت وأنه
ق� ��ادر ع ��ىل ت�ل�ق��ني األع � ��داء دروس � ��اً ال ت �ن��ى يف ال � ��ذود ع��ن
األرض وال �ع��رض وأن ل�ي��س ام ��ام االع ��داء إال االس�ت�س��الم
ل�خ�ي��ارات ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي وال�ق�ب��ول ب�ه��ا وإال س�ي��واج�ه��ون
الهزيمة النكراء والفشل الذريع.
* ع�ق��ب ان�س�ح��اب م��رت��زق��ة ال �ع��دوان امل�ن��اط��ق
ال �ت ��ي ك ��ان ��وا ي �س �ي �ط ��رون ع �ل �ي �ه��ا يف ال �ح ��دي ��دة
ظ�ه��رت اش�ك��ال�ي��ات ع��دة منها االل�غ��ام ال�ت��ي ال
تزال تحصد ارواح املدنيني؟ ما هو دوركم مع
الجهات املعنية للحد من هذه املخاطر و تأمني
عودة املواطنني ملناطقهم ومزارعهم؟
** يف املناطق التي انسحب منها املرتزقة  ,بعد ان عاثوا
ف �ي �ه��ا ف� �س ��اداً وزرع � � ��وا امل � ��وت يف األرض وأه �ل �ك ��وا ال �ح ��رث
وال�ن�س��ل ه��ا ن�ح��ن ن�ب��ذل ج�ه��ودا ج�ب��ارة م��ن أج��ل تنظيفها
من مخلفات العدوان من األلغام واملتفجرات بالتعاون
م��ع امل��رك��ز ال��وط�ن��ي مل�ك��اف�ح��ة األل �غ��ام وه��اه��م أب �ن��اء م��دي�ن��ة
ال��دري�ه�م��ي وم�ن�ظ��ر وال�ت�ح�ي�ت��ا واط ��راف ال�ح��دي��دة ال�ش��رق�ي��ة
بدأوا يعودون إىل ديارهم بعد نجاح عملية إزالة األلغام
ومازلنا نتابع ما تبقى إلزالة كافة املنغصات
* هل ال يزال الصيادون ممنوعني من الصيد
يف البحر األحمر؟
** ل��م ي�ع��د ال�ص�ي��ادون م�م�ن��وع��ني م��ن ال�ص�ي��د يف مياهنا
اإلقليمية والجرف القاري املحيل وخصوصاً بعد تشكيل
ال �ق��وة ال�ب�ح��ري��ة ال�ض��ارب��ة ل�ج�ي�ش�ن��ا ال�ع�ظ�ي��م وال �ق ��ادرة عىل

رئيس اللجنة الفرعية الستقبال الشاكوى القايض ابراهيم الوجيه لـ «

ردع األع � ��داء وك ��ف أذاه � ��م ع ��ن ال �ص �ي��ادي��ن وغ ��ريه ��م وإن
كان هناك ما تزال بعض االنتهاكات وخصوصاً من قبل
بعض ال�ج��ريان ال��ذي��ن استغلوا ظ��روف ال�ح��رب ول�ج��أوا يف
ال�ع�ت��و واالع �ت ��داء ع��ىل ص�ي��ادي�ن��ا ول�ك��ن ب��الده��ا ق ��ادرة ب��إذن
عىل صد كل من تسول له نفسه املساس بأمن مواطنينا
ومصالحهم
* كلمة أخ��رية ت��ودون قولها لم نتطرق لها
يف اللقاء؟
** يف 21س�ب�ت�م�ب��رب ش�ع�ب�ن��ا ش��ب ع��ن ال �ط��وق واس�ت�ط��اع
ب�ق�ي��ادت��ه ال�ث��وري��ة امل�ح�ن�ك��ة ال�ت�ع��ام��ل ب��اق�ت��دار وع ��زة وك��رام��ة
وأص� �ب� ��ح ح � ��را ك ��ري �م ��ا ،ول � ��م ي �ع ��د ه� �ن ��اك م� �ج ��ال ل ��أع ��داء
ل �ل �م �ن��اورة او ال �خ ��داع ف �م��ا ع ��ىل ه ��ؤالء إال ك ��ف أذاه� ��م ع��ن
الشعب اليمني األصيل والتسليم إلرادته الحرة.
* كيف تنظرون اىل االسس واملداميك التي
ارساها الشهد الرئيس صالح الصماد لبناء
الدولة (يد تبني ويد تحمي)؟
** رح �م ��ة ال �ل ��ه وس ��الم ��ه ع ��ىل ال ��رئ �ي ��س ال �ش �ه �ي��د ص��ال��ح
ال� �ص� �م� ��اد ال � � ��ذي اس �ت �ش �ه ��د يف م� �ي� ��ادي� ��ن ال � �ع� ��ز وال� �ك� ��رام� ��ة
وه� � ��و ي� �ن ��اض ��ل وي� �ج ��اه ��د يف ه� � ��ذا ال� �ث� �غ ��ر م � ��ن أج� � ��ل ح ��ري ��ة
ال ��وط ��ن واس �ت �ق��الل��ه وخ ��روج ��ه م ��ن ت �ح��ت أغ� ��الل ال�ه�ي�م�ن��ة
ال�ص�ه�ي��وأم��ري�ك�ي��ة س�ع��ودي��ة واق �ت��داره ع��ىل ال�ب�ن��اء واإلع�م��ار
والتطور بعيداً عن الوصاية لقد كان ابنا باراً ملدرسة اإلمام
الحسني عليه سالم الله وآل بيته الشهداء األطهار الذين
رف �ض��وا اس�ت�ع�ب��اد األم ��ة م��ن ق�ب��ل ال �ح �ك��ام ال�ظ�ل�م��ة ال��ذي��ن
خرجوا عن اإلرث املحمدي النبوي وهم أهل بيت النبوة
وح��راس العقيدة وحماة األمة ومغريو املنكر واالنحراف
عن الشريعة اإلسالمية الغراء.
وه � ��و أي� �ض ��اً أح � ��د ص �ن ��اع ث ��ورة21س �ب �ت �م ��رب امل �ج �ي ��د ث ��ورة
ال�ح��ري��ة واالس �ت �ق��الل ب�ق�ي��ادة س�ي��دي ع�ب��دامل�ل��ك ب��در ال��دي��ن
الحويث س��الم الله عليه قائد املسرية القرآنية التي غريت
م �ج ��رى ال �ت ��اري ��خ ل �ي ��س يف ال �ي �م ��ن ف �ق ��ط ب ��ل غ � ��ريت م �س��ار
األم��ة اإلس��الم�ي��ة قاطبة وض��رب��ت أروع األم�ث�ل��ة وال��دروس
يف ال�ص�م��ود وم��واج�ه��ة االس�ت�ك�ب��ار وتحطيم ال�ب�غ��ي وإن��زال
الهزائم املريرة باملرتزقة وآل سلول ومن واالهم وجعلهم
يجرون أذيال الخيبة والوبال ..ولم يكن مجاهداً فحسب
ب� ��ل ب ��ان� �ي ��اً ع �ظ �ي �م ��اً وم � ��ن ك � ��ان ش � �ع� ��اره امل �م �ي ��ز "ي� � � ٌ�د ت�ح�م��ي
وي � � ٌ�د ت �ب �ن ��ي" وك � ��ان ح ��ري �ص ��اً ع ��ىل إح� �ق ��اق ال �ح ��ق وإن �ص ��اف
امل�س�ت�ض�ع�ف��ني وال ��وق ��وف يف ص��ف امل�ظ�ل��وم��ني ل�ق��د اس�ت�ق��ى
هذه املعاين والقيم العظيمة من مدرسة آل البيت عليهم
ص �ل ��وات ال �ل��ه وس ��الم ��ه م �ن��ذ اإلم� ��ام ع ��يل ووال �ي ��ه وت�ل�م�ي��ذه
النجيب مالك بن األشر النخعي اليماين هذه مدرسة آل
البيت وهؤالء تالميذهم اليمانيون منذ السنوات الباكرة
ل �ل��دع��وة ..وع�ل�ي��ه ف �ش� ٌ
�رف ل�ك��ل إن �س��ان أن ي�ق�ت��دي ويتعلم
م��ن أداء ال��رئ�ي��س ال�ش�ه�ي��د ص��ال��ح ال�ص�م��اد وي�ج�ع�ل��ه م�ن��ارا
ي�ه�ت��دى ب��ه وي�ن�ت�س��ب إىل م��درس�ت��ه ال�ق�ي��ادي��ة ال ��رائ ��دة عليه
رحمة الله وسالمه.
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هناك عدة شكاوى أصبحت جاهزة للفصل








تقوم اللجنة باستقبال
الشكاوى يوميا في مقر
وزارة العدل
معظم الجمعيات لم
تؤسس بالطريقة القانونية
وقد تجاوزت المساحات
المخصصة لها الى أراض أخرى

تواصل اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجنة الرئاسية املكلفة بمعالجة االشكاالت الحاصلة
يف األرايض املحسوبة عىل الجمعيات مهامها يف استقبال ودراسة الشكاوى وهي لجنة فرعية
منبثقة عن اللجنة الرئاسية مهمتها استقبال الشكاوى الواردة اىل اللجنة الرئاسية من الجمعيات
السكنية او من الجهات ذات العالقة كاللجنة العدلية وهيئة املظالم ورئاسة الجمهورية وغريها,
وحول ما تم إنجازه يف هذا السياق التقت "26سبتمرب" برئيس اللجنة الفرعية الستقبال ودراسة
الشكاوى القايض ابراهيم الوجيه واجرت معه الحوار التايل ..إىل التفاصيل:
• م ��اه ��ي امل� �ه ��ام ال �ت ��ي ان �ي �ط ��ت ب �ك ��م يف ل�ج�ن��ة
م �ع��ال �ج��ة االش �ك ��ال �ي ��ات ال �ح ��اص �ل ��ة يف االرايض
املحسوبة للجمعيات السكنية؟
** ت��م تكليفي رئيساً للجنة استقبال ودراس��ة الشكاوى
وه ��ي ل�ج�ن��ة ف��رع�ي��ة م�ن�ب�ث�ق��ة ع ��ن ال�ل�ج�ن��ة ال��رئ��اس �ي��ة م�ه�م�ت�ه��ا
اس �ت �ق �ب ��ال ال� �ش� �ك ��اوى ال� � � ��واردة اىل ال �ل �ج �ن ��ة ال ��رئ ��اس �ي ��ة م��ن
الجمعيات السكنية او من الجهات ذات العالقة كاللجنة
العدلية وهيئة املظالم ورئ��اس��ة الجمهورية وغ��ريه��ا وتضم
ال�ل�ج�ن��ة اع �ض��اء م�م�ث�ل��ني ل�ل�ج��ان امل�ت�م�ث�ل��ة ب��ال�ل�ج�ن��ة ال��رئ��اس�ي��ة
وتقوم اللجنة باستقبال الشكاوى يومياً وبشكل متواصل
م �ن��ذ ت�ش�ك�ي��ل ال �ل �ج �ن��ة وح �ت ��ى ي��وم �ن��ا ه ��ذا وب �ع ��د ال �ت ��أك ��د م��ن
اس�ت�ي�ف��اء االج� ��راءات ال�ش�ك�ل�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة ودع ��م ال�ش�ك��وى
باملستندات املؤيدة لصحتها تقوم اللجنة الفرعية بدراستها
وتقييدها يف سجالت ورفع تقرير مفصل بذلك اىل اللجنة
الرئاسية.
• إىل أين وصلت اللجنة يف معالجة القضايا
واالشكاليات القائمة؟
** ل �ق ��د ق� ��ام ف �خ ��ام ��ة األخ امل �ش ��ري ال ��رك ��ن م �ه ��دي امل �ش ��اط
ب��اخ �ت �ي��ار اع �ض ��اء ه� ��ذه ال �ل �ج �ن��ة ك��ون �ه��ا ت �ض��م ال �ج �ه ��ات ذات
ال�ع��الق��ة ب��اإلض��اف��ة إىل أن اع�ض��اءه��ا ك ��وادر ش��اب��ة ل��دي�ه��ا من
ال�خ��ربة وال �ق��درة وال�ك�ف��اءة وامل�س��ؤول�ي��ة واإلص ��رار وال�ع��زي�م��ة
واإلدارة ما يمكنها باالعتماد عىل الله من التوصل اىل حلول
ومعالجات لهذه االشكاالت الحاصلة يف األرايض املحسوبة
للجمعيات السكنية وهناك عدة شكاوى اصبحت جاهزة
للفصل.
• م � ��اه � ��ي اب � � � ��رز ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا واالش� � � �ك� � � ��االت يف
الجمعية السكنية؟
** م ��ن اب� ��رز ال �ق �ض��اي��ا وج� ��ود ه ��ذه ال �ج �م �ع �ي��ات يف ام��اك��ن
ع�س�ك��ري��ة او يف م�ع�س�ك��رات وه �ن��اك اش�ك��ال�ي��ات ب��ني اع�ض��اء
الجمعيات واشكاليات الجمعيات مع الغري من املساهمني
وامل �ت �ن �ف��ذي��ن واش �ك ��ال �ي ��ات م ��ا ب ��ني امل �س��اه �م��ني وب� ��ني اع �ض��اء
ال �ج �م �ع �ي ��ة وم �ع �ظ ��م ال �ج �م �ع �ي ��ات ل� ��م ت ��ؤس ��س ب��ال �ط��ري �ق��ة

حوار :االدارة العسكرية

خصصت اللجنة الرقم
( )774772555الستقبال
الشكاوى

اشكاليات الجمعيات ليست
وليدة اللحظة بل هي إرث
من النظام السابق

وصل عدد الشكاوى الى
 100شكوى بينها 22
جمعية سكنية و 78ضد اجراءات
اللجنة العسكرية

تفتقر الكثير من الجمعيات السكنية إلى اإلجراءات الصحيحة لتأسيسها
الكثير من رؤساء الجمعيات يعرقلون عمل اللجنة بإخفاء البيانات
والكشوفات للمساهمين الحقيقيين

القانونية وق��د ت�ج��اوزت امل�س��اح��ات املخصصة لها اىل اراض
اخرى..
• اىل متى ستظل ه��ذه االشكاليات قائمة..
وما هي الحلول واملعالجات؟
** اش�ك��ال�ي��ات ال�ج�م�ع�ي��ات ل�ي�س��ت ول�ي��دة ال�ل�ح�ظ��ة ب��ل هي
إرث م��ن ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق ح�ي��ث ك ��ان ي�ت��اج��ر ب�ق�ض��اي��ا ال�ن��اس
ويعطي املتنفذين الشرعية للنصب واالحتيال عىل الناس
تحت مسمى الجمعيات وعلينا اوال التخلص من اشكاالت
الجمعيات ال�ت��ي ورث�ه��ا النظام السابق وال�ت��ي تراكمت عىل
مدى عقود من الزمن وبعد ذلك نلتزم باألنظمة والقوانني
ال �ن ��اف ��ذة واش� � ��راف اريض وع� �ق� ��ارات ال ��دول ��ة ع ��ىل اج � ��راءات
التمليك والتخطيط والجمعيات السكنية.

• كم عدد التظلمات والشكاوى للجنة منذ
تأسيسها؟
** وصل عدد الشكاوى اىل  100شكوى بينها 22جمعية
س �ك �ن �ي��ة غ ��ري م �ك �ت �م �ل��ة االج � � ��راءات ال �ش �ك �ل �ي��ة وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة و
٧8ت �ظ �ل �م ��اً ض ��د اج � � ��راءات ال �ح �ج ��ز وامل� �ن ��ع ال �ت ��ي ت �ق ��وم ب�ه��ا
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�س�ك��ري��و ف�ي�م��ا ي �خ��ص ارايض وع �ق ��ارات ال �ق��وات
املسلحة وضد اجراءات اللجنة العسكرية وضد الجمعيات
السكنية ..اما بالنسبة للقضايا التي تمت معالجتها هناك
م �ع ��ال �ج ��ات ج ��اه ��زة ف� ��ور اس �ت �ك �م ��ال ال �ش ��اك ��ني ب� ��اإلج� ��راءات
القانونية وتدعيم الشكاوى باألدلة عىل صحة شكواهم.
• ماهي اآللية التي يتم من خاللها التواصل
م��ع ال�ل�ج�ن��ة وك �ي��ف ي�ت��م ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن�ك��م وب��ني

اللجنة العسكرية؟
** ت �ق ��وم ال �ل �ج �ن��ة ال �ف ��رع �ي ��ة ب��اس �ت �ق �ب��ال ال �ش �ك ��اوى ي��وم �ي��اً
ب �م �ق ��ر وزارة ال � �ع� ��دل وق � ��د خ �ص �ص ��ت ال �ل �ج �ن ��ة أي � �ض� ��اً رق ��م

( )٧٧4٧٧2555لتواصل الشاكني به عىل مدار الساعة
وأب� ��واب� �ن� ��ا م �ف �ت ��وح ��ة دائ� �م� ��اً الس �ت �ق �ب ��ال ت �ل ��ك ال� �ش� �ك ��اوى أم ��ا
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ك�ي�ف�ي��ة ال �ت��واص��ل ب�ي�ن�ن��ا وب ��ني ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
فلدينا مندوبون من اللجنة العسكرية يف اللجنة الرئاسية
ويف اللجنة الفرعية وهناك تواصل بني اللجنة العسكرية
واللجنة الرئاسية وتقوم اللجنة العسكرية عرب مندوبيها
بإيصال تظلمات الشاكني من اللجنة العسكرية إىل اللجنة
الرئاسية.

• ه��ل اإلج��راءات التي قامت بها الجمعيات
سليمة؟
** تفتقر ال�ك�ث��ري م��ن ال�ج�م�ع�ي��ات السكنية إىل اإلج ��راءات
ال�ص�ح�ي�ح��ة ل�ت��أس�ي�س�ه��ا وم�ع�ظ�م�ه��ا ال ت�م�ت�ل��ك ت�ص��ري�ح��ا م��ن
وزارة ال�ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل وال ي��وج��د ل��دي�ه��ا نظام
أس��ايس وال حتى مستندات تمليك صحيحة ب��اإلض��اف��ة إىل
ت��الع�ب��ات امل�س��اه�م��ني م��ن ق�ب��ل رؤس ��اء وأع �ض��اء ال�ج�م�ع�ي��ات
وه�ن��اك ج�م�ع�ي��ات ل�ي��س ل��دي�ه��ا ال�ح��د األدىن م��ن االج ��راءات
ال�ص�ح�ي�ح��ة ق ��د ت��وس �ع��ت إىل أرايض أخ� ��رى أك ��رث ب�ك�ث��ري ب�م��ا
تحكيه مستندات تمليكها.

• ماهي أبرز الصعوبات التي تواجه اللجنة؟
** ع� ��دم وج � ��ود رغ �ب ��ة ل� ��دى ال �ك �ث ��ري م ��ن رؤس � ��اء وأع �ض ��اء
ال �ج �م �ع �ي��ات يف إي �ج ��اد ح �ل ��ول الن ه ��ذه ال �ح �ل��ول س�ت�ك�ش��ف
الكثري من التالعب والفشل الذي مارسوه بحق املساهمني
وب��ال �ت��ايل ف �ه��م ي �ع��رق �ل��ون ع �م��ل ال�ل�ج�ن��ة ب��إخ �ف��اء ال �ك �ث��ري م��ن
البيانات والكشوفات للمساهمني الحقيقيني التي تساعد
عىل حل تلك االشكاليات.

حوار
األمن ..
املعطيات
اإليجابية!!
جمال القيز
األم ��ن واالس �ت �ق��رار وت��رس�ي��خ م��دام�ي�ك��ه م��ن أه ��م امل �ه��ام ال�ت��ي
اضطلعت به املنظومة األمنية وأجهزة املخابرات يف بالدنا..
وكانت املنظومة األمنية دوماً يف ريادة األعمال العظيمة,
ويف ري��ادة امل��واق��ف اإلي�ج��اب�ي��ة امل��ؤث��رة ال�ت��ي ت�ه��دف فيما تهدف
إىل تعزيز الجوانب األمنية وضبط كل الذرائع وفرض حالة
استقرار دائ�م��ة ..ويحسب لهذه املنظومة انها اعتمدت عىل
ال �ع �م��ل االم �ن ��ي االس �ت �ب��اق��ي ب ��اح ��راف م �ه��م ح ��ال دون وق ��وع
تحديات امنية مزعجة..
وقد قامت هذه املنظومة بعملها وواجبها عىل أكمل وجه
وبرز فيها قادة ورجال مخلصون حتى صار يشار إليها بالبنان
النهم بذلوا جهوداً مضاعفة وصدقوا يف موقفهم وأخلصوا
النوايا..
ويكفي ان نشري هنا إىل جملة من املواقف األمنية االستباقية
التي مثلت عنواناً ب��ارزاً يف املواجهة االمنية عالية االح��راف..
التي حالت دون وقوع اية أخطاء أو إرباكات أمنية..
وب��امل�ج�م��ل ت�ع�ه��دت ال �ع��واص��م ون�ع�ن��ي ع��واص��م امل�ح��اف�ظ��ات
اع�م� ً
�اال وان�ش�ط��ة ع��دي��دة حظيت بالتغطية األم�ن�ي��ة الفاعلة..
فذلك النشاط لم يأت من فراغ ,ولم يصدر عفوياً ,بل حظي
بتغطية أمنية واستخبارية حالت دون وق��وع اي��ة مشكالت
وعززت من مفهوم االمن االستباقي..
ولوال مثل هذا الجهد األمني والعمل االستخبارايت الكفؤ
الذي ضمن لليمن مقدرات أمنية اذهلت االعداء وافصحت
ع��ن وج��ود آل�ي��ات أم�ن�ي��ة ت�م�ت��از ب��ال��دي�ن��ام�ي��ة وال�ف��اع�ل�ي��ة وال�ق��وة
والتأثري..
وم� ��ؤخ� ��راً ش �ه ��دت اج �ه ��زة االم � ��ن ح� �ض ��وراً م �ك �ث �ف��اً وع��اش��ت
فعاليات ع��دي��دة ج��رى فيها ت��دارس امل�ق��درات وك��ذا مناقشة
االمكانيات وامل��وارد وخلصت ه��ذه املناشط عىل التأكيد عىل
هذه الخطوات:
ال� ��رص� ��د ال ��دق� �ي ��ق وال � �ح � ��رص ع� ��ىل امل �ت ��اب �ع ��ة امل �س �ت �م ��رة ل �ب ��ؤر
التحديات األمنية واستنفار كل القدرات ورصد أية تطورات
أو أية اعمال قد تؤثر عىل العمل األمني والتي قد تستهدف
االستقرار املهم الراسخ يف اليمن.
ت � � ��دارس ال� �ن� �م ��اذج اإلي �ج ��اب �ي ��ة امل �ح �ق ��ق م ��ن ال �ع �م ��ل االم �ن ��ي
وامل�خ��اب��رايت واالس �ه��ام يف تعميم ال�ج��وان��ب اإلي�ج��اب�ي��ة يف ه��ذا
العمل.
التوجيه بفاعلية أكرب وباداء مدروس نحو إرساء مضامني
االم � ��ن ال �س �ي ��رباين يف ال �ج �ي��ش واالم � ��ن ك� ��ون ه� ��ذه امل �ع �ط �ي��ات
أصبحت سمة بارزة يجب ان يكون توجه مؤسستنا األمنية
واجهزتنا املخابراتية حاضراً ونتالفى أية تقصري سابق.
ت �ع��زي��ز ج ��وان ��ب ال�ت�ن�س�ي��ق األم �ن ��ي وامل �خ ��اب ��رايت ب ��ني االج �ه��زة
االم �ن �ي��ة وامل �خ��اب��رات �ي��ة ح�ت��ى ت�ض�م��ن اع ��ىل م�س�ت��وى م��ن االداء
واهم مستوى من االنجاز.
العمل عىل تكثيف ال��دورات التخصصية والتأهيل االمني
وامل�خ��اب��رايت يف ه��ذه االج�ه��زة ,ل�ض�م��ان ت�ط��وي��ر االداء وتوسيع
االنشطة االمنية واملخابراتية.
االه� �ت ��داء دوم � ��اً ب ��امل �ح ��ددات ال��رئ �ي �س �ي��ة ل �ل �ن �ش��اط ال� ��ذي أك��د
ع�ل�ي��ه ق��ائ��د ال �ث��ورة وق �ي��ادة امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ىل وق�ي��ادة
وزارة ال ��دف ��اع ورئ ��اس ��ة االرك � ��ان وق �ي ��ادة ه�ي�ئ��ة االس �ت �خ �ب��ارات
واالستطالع.

االطماع يف
جزيرة ميون
وباب املندب
القبطان
خالد أبو الخري

ل�ن�ت�ت�خ� ّي��ل ان��ك ت�ع�ي��ش ب��ني م��زرع� ٍ�ة ك �ب��رية وم�ح�ط� ٍ�ة ل�ل��وق��ود
رئ�ي�س�ي��ة  ،و ي�ح�ت��اج مُ � ّ�الك امل ��زرع ��ة ل �ل��وق��ود ،وي�ح�ت��اج مُ � ّ�الك
ّ
ٌ
ٌ
واحد يفصلهما،
طريق
املحطة ملنتجات املزرعة ،ولكن هنالك
وأن ��ت امل �س ��ؤول ال��وح �ي��د ع�ن��ه ب��ل و أن ��ت م��ن ي�م�ن��ع أو يسمح
ب��امل��رور ع ��ربه؛ ه ��ذا م �ث� ٌ
�ال مُ �ص� ّ�غ� ٌر ي� ّ
�وض��ح أه�م� ّي��ة م�ض�ي��ق ب��اب
املندب الذي يقع بني القرن األفريقي وشبه الجزيرة العربية،
وب � ��ني ال �ب �ح ��ر األح� �م ��ر وخ �ل �ي ��ج ع � ��دن ،ول �ك ��ون ��ه م � �م � � ًرّا ب �ح ��ر ًّي ��ا
ل�ص��ادرات ال�ن�ف��ط وال�غ��از الطبيعي ،م��ن الخليج ال�ع��رب��ي إىل
قناة السويس و منه اىل اوروبا و امريكا.
وباب املندب من أهم املضائق البحرية لأسواق النفطية،
حيث يعرب خاللهما ح��وايل ثلث اإلن�ت��اج العاملي م��ن النفط،
والعالم حيث تعرب ناقالت النفط الخليج للدخول إىل البحر
األحمر متوجهة نحو أوروبا عرب قناة السويس.
و كذلك ال ننى اهميته اضافة الهميته الجغرافية فهناك
اه�م�ي��ة اس��رات�ي�ج�ي��ة يف ص�ن��اع��ة و ام��ن ال�ط��اق��ة و ال �ت �ج��ارة يف
العالم اجمع "
و حبا الله اليمن بهذا املوقع الفريد و جعله موقعا مشرفا
و متحكما ب�ه��ذا امل�ض�ي��ق و ق��د اع�ط�ي��ت مفتاحه و ه��ي ج��زي��رة
م�ي��ون او م��ا ي�ط�ل��ق ع�ل�ي�ه��ا اي�ض��ا ج��زي��رة ب��ري��م و م��وق��ع ج��زي��رة
م�ي��ون يجعلها وب��اب امل�ن��دب ل��ه أهمية عسكرية اسراتيجية
بالغة ،يمكن ملن يسيطر عليها تحقيق السيطرة العملياتية
العسكرية و كذا إمكانية التحكم واملراقبة املباشرة لخطوط
ومواصالت ممر املالحة البحرية الدولية و التي تسيطر بشكل
كامل عىل مضيق باب املندب...
ولكن ّ
بعد ان جعل الله اليمن منطقة مستثناة جغرافيا ‘ وهذه
الحيوية ال تتماىش م��ع تطلعات و مصالح ال�ق��وى العاملية ‘
لذلك تسعى هذه االخرية اىل التعامل مع اقليم مفكك هش
فاقد للوحدة بني اطيافه و تسعى لفرض قوى دخيلة تسعى
البقاء املنطقة يف حالة فوىض و انسداد سيايس .
و ك ��ذل ��ك ال ن �ن��ى ال � ��دور امل �ه ��م و ال ��رئ �ي ��ي يف م �ض �ي��ق ب��اب
امل�ن��دب اث�ن��اء ح��رب  1٩٧٣ب��ني مصر و اس��رائ�ي��ل  ,,حيث انه
قد تم اتخاد قرار تاريخي و شجاع باغالقه بواسطة القوات
املصرية وقتها بعد التنسيق مع دول املنطقة و عىل رأسهم
اليمن وم��ن إب�ح��ار أي سفينة اسرائيلية او ذاه�ب��ة السرائيل
مما قلب موازين الحرب و انتصرت مصر ومن ورائها العرب
وتم تحرير سيناء.
و ت�ل��ك االح ��داث ت��ؤك��د ع��ىل االه�م�ي��ة امل�ح��وري��ة مل��وق��ع املضيق
واليمن كمشرف عليه ..
و لكن ينقصنا استغالله االستغالل االمثل و ذل��ك بتوفري
خ��دم��ات ت�م��وي��ن وخ��دم��ات ص�ي��ان��ة و ان �ق��اذ ل�ل�س�ف��ن ال�ع��اب��رة
مما ك��ان س�ي��در ام��وال طائلة يف خزينة البلد و ي�ك��ون مقرها
بجوهرة املضيق ((م�ي��ون)) مما سيجعلها واجهة اقتصادية
عمالقة باملنطقة.
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ركزت على االستفادة املثلى من املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

خـ ـط ـ ـ ـ ـ ــة ال ــدول ـ ـ ـ ـ ــة لع ـ ـ ـ ـ ــام 1444هــ ..حت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية وتوجهاتهما الهادفة اىل تحقيق تحوالت إيجابية
وملموسة يف كافة القطاعات ،واالستفادة القصوى من املوارد املتاحة وفق أولويات هامة ومحددات
تضمنتها خطط الدولة املنبثقة عن الرؤية الوطنية..
فقد عمل املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية بمشاركة قطاعات الرؤية وكافة األطر املعنية يف
الدولة ومع مختلف الجهات ،للعمل بكل بمسؤولية ومهنية عالية يف اعداد خطة العام 1444هـ ،
ووضع آليات العمل واملوجهات االرشادية الفنية والنماذج املوحدة لعملية التخطيط وفق منهجية
التخطيط االسراتيجي القومي ،وتقديم الدعم الفني والتدريب للفرق الفنية بالجهات يف كافة
القطاعات ،فكانت نتائجها إيجابية يف الوصول اىل مخرجات متسقة ومرابطة وواضحة قابلة
للقياس. .
وتضمنت خطة 1444هـ مجموعة من املبادرات والربامج واملشاريع املحققة لألولويات التي تستهدف
مجموعة من التحوالت يف املجاالت االقتصادية واالجتماعية واإلدارية واملؤسسية والقانونية
والخدمية واملجتمعية ,حيث تضمنت خطة 1444هـ نحو ( )231مؤشراً ونتيجة اسراتيجية و ( )364
نتيجة فرعية مرحلية يتم تحقيقها من خالل (  )326مبادرة و (  )3555مشروعاً.
يف حن بلغ اجمايل التكلفة التقديرية ملشاريع خطة 1444هـ حواىل (  )375,177,370,214ثالثمائة
وخمسة وسبعن ملياراً ومائة وسبعة وسبعن مليوناً وثالثمائة وسبعون ألفاً ومئتان وأربعة عشر
ً
رياال ,وبلغت ذات التكلفة التقديرية بالدوالر (  )1,755,871,044ملياراً وسبعمائة وخمسة وخمسن
مليوناً وثمانمائة وواحد وسبعن ألفاً وأربعة وأربعن دوالراً.
أعد املادة للنشر :عبدالحميد الحجازي

شملت اخلطة 3555مشروع ًا و  326مبادرة و 231مؤشر ًا
ونتيجة استراتيجية و 364نتيجة فرعية مرحلية

 418مشروع ًا في القطاع االقتصادي منها ( )36مشروع ًا انتاجي ًا زراعي ًا و( )35مشروع ًا
لتعزيز منو األنشطة االقتصادية و( )68مشروع ًا لألمتتة

ومن خالل االطار العام لخطة 1444هـ نالحظ أن تنفيذ املشاريع املتعلقة
بــالـتـطــويــر املــؤســي مـشــاريــع اســاسـيــة وهــامــة يف الـخـطــة الرتـبــاطـهــا بـمـعــالـجــة
الضعف واالختالالت القائمة ،ناهيكم عىل أنها تؤسس للمشاريع ذات التحول
سواءً يف خطة هذا العام أو يف االعوام القادمة.
وب ـح ـســب ومـ ــا ورد يف االط ـ ــار ف ــإن ــه م ــن امل ـم ـكــن ت ـغ ـط ـيــة ت ـك ـل ـفــة ال ـخ ـطــة مــن
ً
ال ـت ـم ــوي ــل املـ ــركـ ــزي أو الـ ـ ــذايت أو أي مـ ـص ــادر اخـ ـ ــرى ،ف ـم ـث ــال م ـش ــاري ــع ال ـب ـن ـيــة
ً
2,006,182,736رياال ،فيما تكلفة مشاريع
القانونية ال تتجاوز تكلفتها
األت ـم ـت ــة  8,321,476,410ري ـ ـ ــاالت ،وت ـك ـل ـف ــة م ـش ــاري ــع ب ـن ــاء الـ ـق ــدرات
ً
 12,505,557,825ريــاال ،أمــا مشاريع البنية املؤسسية فتصل تكلفتها
إىل 39,023,814,350ري ـ ـ ً
ـاال ،وهــذا يعني أن املـشــاريــع املتعلقة بالتطوير
املؤسي بمجملها تمثل  %16.5من اجمايل تكلفة مشاريع الخطة وبقية
النسبة موجهة نحو مشاريع نوعية يحتاج معظمها اىل موارد مالية مرتفعة
وقدرة كبرية عىل الحشد والتمويل.

التحوالت املستهدفة:

أما بالنسبة للتحوالت التي تستهدفها خطة العام 1444هـ عىل مستوى
كل القطاعات فقد أوضحها االطار العام للخطة عىل النحو التايل:

القطاع االداري:

شملت الخطة التنفيذية السنوية لعام 1444هـ عىل تنفيذ ()217مشروعاً
إداري ــاً ومنظومة إدارة الحكم تـتــوزع بــن مـشــاريــع متعلقة بــاإلصــالح اإلداري

والبناء املؤسي والخدمة املدنية ،إضافة اىل مشاريع الحكم الرشيد والحقوق
والحريات واإلعالم والحكم املحيل وتعزيز املنظومة الرقابية اإلصالح التشريعي
وال ـق ـض ــاء وال ــوص ــول إىل ال ـع ــدال ــة وال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،وم ـكــاف ـحــة الـفـقــر
واالستجابة اإلنسانية واألداء الكيل وتعزيز الثقة باالقتصاد ،وتعزيز اإلنتاجية
والخدمية والتنمية العمرانية ،وتهيئة البيئة املالئمة لزيادة االستثمارات كما
أنها تركز عىل تطوير السياسة الخارجية واألمن القومي ،واستكمال وتطوير
البنية التحتية والتقنية للتعليم بأنواعه.
وي ـشــري ال ـتــوزيــع الـنـسـبــي لـتـكـلـفــة م ـشــاريــع ال ـق ـطــاع اإلداري إىل أن املـشــاريــع
النوعية تمثل  %84وهي تختص بمشاريع الجهات ذات الطابع االستثماري
يف مجاالت اقتصادية إنتاجية وخدمية وخصوصاً مشاريع جهات مؤسسات
وهـيـئــات الـتــأمـيـنــات املـصـنـفــة ضـمــن الـقـطــاع ,وبـلـغــت نـسـبــة املـشــاريــع املــوجـهــة
نـحــو بـنــاء ال ـق ــدرات نـسـبــة  %8يف حــن بـلـغــت مـشــاريــع الـبـنـيــة املــؤسـسـيــة %5
واألتمتة والربط الشبيك  %2واخرياً البنية القانونية  ,%1ونظراً ألهمية التطوير
املؤسي ومن خالل التكلفة يالحظ أهمية تمويلها كونها ال تمثل تكلفة عالية،
وتشكل املشاريع املوجهة نحو تطوير األداء املؤسي  %16من اجمايل تكلفة
مشاريع القطاع.
وتستهدف أولويات القطاع اإلداري يف خطة العام 1444هـ تحقيق مجموعة
من التحوالت التي تم ترجمتها إىل عــدة مـبــادرات وبــرامــج ومشاريع محققة
لهذه األولويات.

ابرز التحوالت والقضايا الرئيسية للقطاع االداري:

 اصــالح الـبـنـيــة الـقــانــونـيــة بـمــا يــواكــب الـتـطــورات ويــزيــل االخ ـتــالالت ويعالجالثغرات ويطور من األداء املؤسي
 التطوير املؤسي وإعداد دليل إعادة بناء وهيكلة وحدات الخدمة العامة .. بناء القدرات البشرية وحصر االحتياجات التدريبية وتنمية الجانب االيماينلدى الكادر الوظيفي ،ورسم وتنفيذ سياسات بناء القدرات وتقييمها..
 ت ـطــويــر الـتـقـنـيــة وي ـش ـمــل األت ـم ـتــة وال ــرب ــط ال ـش ـبــيك واألرش ـف ــة اإلل ـكــرون ـيــةملــؤسـســات الــدولــة وبـنــاء وتـحــديــث قــواعــد الـبـيــانــات املــركــزيــة والـفــرعـيــة للجهاز
اإلداري للدولة.

القطاع االقتصادي

شملت الخطة التنفيذية السنوية لعام 1444هـ تنفيذ ( )417مشروعاً يف
القطاع االقتصادي يتم قياس مخرجاتها باستخدام ( )473مؤشراً  ,و تتوزع
املشاريع االقتصادية بن مشاريع تستهدف تعزيز االقتصاد الكيل والسياسات
املالية والنقدية واالستثمارية ,إضافة اىل املشاريع اإلنتاجية يف األنشطة الزراعية
والسمكية والصناعية .واالستغالل األمثل للرثوة املعدنية ,كما أنها ركزت عىل
الحفاظ عىل أرايض وعقارات الدولة ,وتطوير اسراتيجيات التنمية العمرانية.
إضافة اىل املشاريع املتعلقة بتطوير األداء املؤسي املتعلقة بالبنية القانونية
واملؤسسية وبناء القدرات واألتمتة.
رك ــزت مـشــاريــع الـقـطــاع االقـتـصــادي يف خـطــة 1444هـ ـ عــىل تـنـفـيــذ ()102
مشروع تتعلق بالسياسات واآلليات واألدلة القطاعية التي تحسن من األداء
االق ـت ـصــادي ،إضــافــة اىل الــركـيــز عــىل مـشــاريــع األتـمـتــة بـعــدد ( )68مـشــروعــا
كتوجه هام نحو أتمتة األعمال لتحسن األداء القطاعي واملؤسي ..واخذت
مشاريع بناء القدرات وتأهيل املوارد البشرية جانبا مهما من مشاريع القطاع
بعدد ( )52مشروعاً ,وشملت الخطة عىل ( )36مشروعاً انتاجياً زراعياً كتوجه
هــام نـحــو االكـتـفــاء ال ــذايت مــن ال ـغــذاء ,ورك ــزت الـخـطــة يف الـقـطــاع عــىل تنفيذ
اسراتيجيات ودراسات اقتصادية بعدد ( )35مشروعاً لتعزيز نمو األنشطة
االق ـت ـصــاديــة ,إضــافــة اىل مـشــاريــع تـتـعـلــق بـتـعــزيــز الـبـنـيــة املــؤسـسـيــة الــداخـلـيــة
للجهات من هياكل ولوائح تنظيمية وبنية مادية بعدد ( )31مشروعاً.
وشملت خطة القطاع عدد ( )25مشروعاً استثماريا يف نشاط الخدمات ذات
البعد االقـتـصــادي و ( )12مـشــروعــاً يف مـجــال اإلنـتــاج الصناعي للتحول نحو
زيــادة الناتج الصناعي وتشجيع املنتج املحيل .كما شملت الخطة عدد ()17
مشروعاً تتعلق بالبنية القانونية يف تطوير التشريعات والقوانن وكذلك ()16
مشروعاً يف مجال البنية التحتية الداعمة لالقتصاد .كما تضمنت عدد()12
مشروعاً يتعلق بتحديث البيانات واملسوح ,إضافة اىل ( )8مشاريع يف الجانب
التنموي املجتمعي.
ويالحظ أن املشاريع املتعلقة بالبنية القانونية تمثل  %2من اجمايل تكلفة
مشايع القطاع ,وبنفس النسبة مشاريع األتمتة والربط الشبيك بنسبة %2
يف حــن احـتـلــت مـشــاريــع بـنــاء ال ـق ــدرات  %5والـبـنـيــة املــؤسـسـيــة  ,%6يف حن
بلغت النسبة األعــىل يف املشاريع النوعية للقطاع بنسبة  ,%85ونظرا لعدم
ال ـقــدرة عــىل حـشــد م ــوارد مــالـيــة كــافـيــة لـكــافــة مـشــاريــع الـخـطــة فــإنــه مــن املـكــن
توجيه التخصيصات املالية وخصوصا التمويل املركزي لتمويل مشاريع البنية
الـقــانــونـيــة واملــؤسـسـيــة وبـنــاء الـقــدرات وكــذلــك األتـمـتــة والــربــط الـشـبــيك الـتــي ال
تمثل نسبة عالية كون تنفيذ هذه املشاريع يف عام 1444هـ مهم جدا كأساس
للتحول يف السنوات الـقــادمــة ..وبقية املشاريع النوعية ذات التمويل العايل

شملت خطة الـقـطــاع االقـتـصــادي أيـضـ ًا على ( )25مـشــروعـ ًا استثماريا خــدمـيـ ًا و ()12
مشروع ًا في اإلنتاج الصناعي و ( )16مشروع ًا في البنية التحتية الداعمة لالقتصاد
 385مشروع ًا تستهدف قطاع التعليم
وال ـث ـقــافــة واالع ـ ــالم وت ـش ـمــل مـشــاريــع
بـنــى حتتية ومـســوحــات واستراتيجية
وطنية لتطوير منظومة التعليم ودعم
االبتكار ورعاية املبدعني

يتم تغطيتها أو الحشد لها مــن املــوارد املمكنة واملـتــاحــة مــن مـصــادر التمويل
األخرى غري املركزي.
وتهدف اولويات القطاع االقتصادي يف خطة 1444هـ اىل تحقيق مجموعة
من التحوالت االقتصادية والتي تم تحديدها بحسب درجة أهميتها والحاحها
ودرجــة ارتـبــاطــاهــا ومساهمتها يف تحقيق القضايا االقـتـصــاديــة الرئيسية عىل
املدى القصري يف خطة 1444هــ ،وكذلك مساهمتها يف تحقيق مستهدفات
الخطة املرحلية 2025-2021م عىل املدى املتوسط والتي تؤدي اىل تحقيق
املستهدفات العامة للرؤية الوطنية عىل املــدى الطويل نهاية عام 2030م,
ويتم ترجمة تلك األولويات من خالل الخطط التنفيذية السنوية ومنها خطة
العام الحايل 1444هـ.

ابرز التحوالت التي يستهدفها القطاع االقتصادي:

رك ـ ــزت ال ـخ ـط ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة الـ ـع ــام 1444ه ـ ـ ـ ـ ع ــىل م ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـق ـضــايــا
االقتصادية الهامة التي يندرج تحتها عدد من املشاريع منها:
 تعزيز كفاءة أداء املالية العامة للدولة و تطوير سياسات وأساليب أدواتالتخطيط االقتصادية واملالية.
 تعزيز عوامل تحقيق االستقرار النقدي والحد من التضخم وإعادة هندسةالسياسات النقدية وفق التعاليم اإلسالمية الصحيحة.
 توفري البيئة املالئمة لجذب االستثمارات املحلية والخارجية. توفري مقومات توسيع وتنويع مجاالت الصناعات الوطنية وتعزيز دورهايف توفري فرص العمل والتنمية االقتصادية.
 توفري مقومات االستثمار يف قطاع النفط واملعادن وتأمن احتياجات السوقاملحلية.
ً
وصوال اىل تحقيق االكتفاء الذايت.
 تطوير االنتاج الزراعي والحيواين تطوير التنمية العمرانية والحفاظ عىل أرايض وعقارات الدولة. -التوجه نحو االقتصاد املجتمعي ودعم التنمية الريفية.

 32مشروع ًا في قطاع النواب والشورى
تـتـعـلــق بـتـطــويــر ال ـق ــدرات املــؤسـسـيــة
والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـي ــة وحتـ ـ ـس ـ ــني وتـ ـط ــوي ــر
األداء بــاإلضــافــة الــى تـعــزيــز التماسك
املجتمعي والهوية الوطنية

قطاع اخلدمات والتكافل االجتماعي

يف قطاع الخدمات والتكافل االجتماعي شملت الخطة التنفيذية السنوية
لعام 1444هـ تنفيذ (  )411مشروعاً خدمياً واجتماعياً تتوزع بن مشاريع
املتعلقة ترسيخ مبدأ االحـســان وتعزيز قيم ومـبــادئ التكافل االجتماعي بن
افراد املجتمع وكل شرائحه عرب األطر الرسمية والشعبية واملجتمعية و تحسن
وتطوير الخدمات املقدمة للمجتمع بكادر يتحىل بالصفات اإليمانية ووفق
إج ــراءات ميسرة ومبسطة تلبي حــاجــة ورىض املــواطــن بــاالسـتـفــادة مــن تقنية
ونظم املعلومات .إضافة اىل املشاريع املتعلقة بتطوير األداء املؤسي للجهات
يف القطاع املتعلقة بالبنية القانونية واملؤسسية وبناء القدرات والتحول نحو
االتمتة والربط الشبيك.
يــالحــظ أن مـشــاريــع الـبـنـيــة الـقــانــونـيــة واملــؤسـسـيــة و بـنــاء ال ـق ــدرات واألتـمـتــة
والــربــط الـشـبــيك تـمـثــل نـسـبــة منخفضة مــن اجـمــايل تـكــالـيــف مـشــاريــع الـقـطــاع
ويف مجملها ال تتجاوز  %4,5وتغطية تكاليف هذه املشاريع من األهمية لكونها
ليست بالتكاليف املرتفعة وتعد متطلب أسايس لتنفيذ مشاريع أخرى وتتفق
مع توجهات الدولة يف تطوير األداء املؤسي والقطاعي ،يف حن ان املشاريع
النوعية يف القطاع تحتل نسبة  .%95,48وهي مشاريع مرتبطة بشكل عايل
بتوفر التمويالت املالية من مصادر متعددة ويتوقف تنفيذها عىل مدى القدرة
عىل الحشد للموارد.
حيث تستهدف خطة قطاع الخدمات والتكافل االجتماعي يف خطة 1444هـ
تـحـقـيــق ع ــدد م ــن ال ـت ـح ــوالت وال ـق ـضــايــا وتــرج ـم ـت ـهــا م ــن خ ــالل م ـج ـمــوعــة مــن
األولويات التي تم تحديدها بحسب أهميتها ودرجة االلحاح ودرجة ارتباطاها
ومساهمتها يف تحقيق املستهدفات العامة املحددة يف وثيقة الرؤية الوطنية،
وكذلك النتائج املحددة يف الخطة املرحلية الثانية 2025-2021م ،وأيضاً
تصب يف تحقيق موجهات القيادة والتي تمثلت يف تحسن وتطوير الخدمات
املـقــدمــة للمجتمع بـكــادر يـتـحــىل بــالـصـفــات اإليـمــانـيــة ووف ــق إج ــراءات ميسرة
ومبسطة تلبي حاجة ورضا املواطن باالستفادة من تقنية ونظم املعلومات يف
مجال الخدمات ،وكذلك ترسيخ مبدأ االحسان وتعزيز قيم ومبادئ التكافل
االجـتـمــاعــي بــن اف ــراد املـجـتـمــع وك ــل شــرائـحــه عــرب األط ــر الــرسـمـيــة والـشـعـبـيــة
واملجتمعية يف مجال التكافل االجتماعي.

ابرز التحوالت والقضايا الرئيسية في اخلدمات والتكافل االجتماعي:

• تأمني مصادر الطاقة الكهربائية بما يلبي احتياجات املجتمع والتنمية
• املحافظة عللى البنية التحتية الحالية لقطاع النقل وتطويرها نوعيا بما
يلبي احتياجات املجتمع ويخدم التنمية.

 69مشروع ًا في الرقابة ومكافحة الفساد
تتضمن عدد ًا من السياسات وأدلة العمل
واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ودراس ـ ـ ــات وم ـشــاريــع
مـتـعـلـقــة بــالـبـنـيــة الـقــانــونـيــة واملــؤسـسـيــة
وبناء القدرات والربط الشبكي
• إعادة تأهيل وحماية مصادر املياه والحد من استنزاف وتلوث املياه ،لضمان
موارد مائية نظيفة ومستدامة
• تطوير النظام الصحي لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية وخدمات
الطب العالجي التشخيصية والعالجية والتأهيلية وصوال إىل تحقيق االكتفاء
الذايت من الخدمات الطبية النوعية وتوفري األدوية وضمان الوصول والحصول
عليها.
• إدارة املوارد البيئية وحمايتها واستثمارها وفقا ألسس التنمية املستدامة
وتوجهات التنمية الخضراء.
• تطوير الحماية االجتماعية لرتسيخ قيم اللعللدالللة االجتماعية والتكافل
واالحسان لتوفري حياة كريمة للمواطن وعىل وجه الخصوص الفئات األكرث
ضعفاً وذوي االحتياجات الخاصة وأسر الشهداء.
• رفللع مساهمة امللجلتلملعللات املحلية يف التنمية وتشجيع اللعلمللل اللتلعللاوين
لتعزيز الصمود وتماسك املجتمع.
• اللتللدخللل اللسللريللع للحد مللن اللفلقللر عللر بللرامللج التمكني االقلتلصللادي لألسر
والفئات االشد فقراً.
• إدارة فعالة للمساعدات اإلنسانية وتنويع برامجها بما يعزز األمن الغذايئ
وتوجيهها نحو التنمية املستدامة.

قطاع األمن والعدل

شملت الخطة التنفيذية السنوية لعام 1444ه ـ تنفيذ ( )116مشروعا
يتم قـيــاس مخرجاتها مــن خــالل ( )169نتيجة ،وتـتــوزع تلك املـشــاريــع بن
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جهات القطاع كما ييل :
• امللشللاريللع املتعلقة بالسلطة القضائية وتتمثل بمشاريع تطوير اللقللدرات
املؤسسية والتنظيمية السلطة القضائية وتنمية أصولها  ،وبناء قدرات املوارد
البشرية لكوادر ها  ،وتطوير وتحديث البنية املادية لتقنية املعلومات ،وتجويد
اإلجـ ــراءات الـقـضــائـيــة وأتـمـتــة ال ـخــدمــات الـقـضــائـيــة بـهــدف تـقــريـبـهــا لـلـمــواطــن
بــاإلضــافــة اىل املـشــاريــع الـتــي تعمل عــىل زي ــادة الـفـصــل يف الـقـضــايــا املـتــأخــرة يف
النيابات واملحاكم ،وتقديم العون القضايئ واملساعدة القضائية للمواطنن،
وتـعــزيــز سـيــادة الـقــانــون يف املــؤسـســات الـقـضــائـيــة واملــالحـقــة الـقـضــائـيــة ملرتكبي
جرائم العدوان.
• أما فيما يتعلق بمشاريع وزارة الداخلية فتتمثل يف مشاريع تطوير أجهزة
األمــن والـشــرطــة ،وتنمية قــدرات العاملن فيها ،وضـمــان شموليتها وجــودة
خدماتها من خالل تطوير البنية التنظيمية واملؤسسية للوزارة ،وتطوير أداء
مــراكــز الـشــرطــة والـنـقــاط األمـنـيــة وتـعــزيــز أداء األم ــن الـجـنــايئ وتـطــويــر أنـظـمــة
وإج ـ ــراءات الـعـمــل يف تـقــديــم ال ـخــدمــات األمـنـيــة واملــدن ـيــة ،ومــراج ـعــة أوض ــاع
القوة البشرية وإصالح االختالالت فيها وتعزيز االنضباط والحد من املخالفات
وال ـت ـجــاوزات يف أداء منتسبي هـيـئــة الـشــرطــة بــاإلضــافــة إىل تـطــويــر االتـصــاالت
وقواعد البيانات وأتمتة أنشطة الوزارة وخدماتها.

تصنيف مشاريع قطاع األمن والعدل

ركزت مشاريع قطاع األمن والعدل يف خطة 1444هـ عىل تنفيذ عدد ()6
مشاريع تتعلق بمراجعة وتطوير القوانن املوضوعية واإلجرائية والتنظيمية
ذات العالقة بالهيئات واملؤسسات القضائية ,إضافة إىل عدد ( )29مشروعاً
تتعلق بتحسن وتطوير قدرات البنية املؤسسية والتنظيمية للسلطة القضائية
ووزارة الــداخـلـيــة  ،ويف إطــار أولــويــات الـقـطــاع ركــزت الـخـطــة عــىل تنفيذ ( 37
) م ـشــروعــاً يف م ـجــال تـحـســن وت ـطــويــر األداء ال ـق ـضــايئ واألم ـن ــي ،بــاإلضــافــة
إىل عــدد ( )22مـشــروعــاً يف مـجــال األتـمـتــة والــربــط الشبيك كجانب مهم نحو
أتـمـتــة األعـمــال وتـحـســن األداء املــؤســي والـخــدمــي  ,كـمــا حـصـلــت مشاريع
بناء القدرات وتأهيل املــوارد البشرية عىل عدد (  )12مشروعاً ,كما تضمنت
الـخـطــة عــىل ع ــدد ( )7مـشــروعــات يف مـجــال الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـتـنـمـيــة األصــول
القضائية من خــالل ترميم املحاكم والنيابات وتجهيز مباين خدمات جمهور
املـتـقــاضـيــن ،وتـخـصـيــص أرايض وم ـقــرات لـلـمـحــاكــم والـنـيــابــات يف مـحــافـظــات
الجمهورية ،وبهدف تطوير آليات وأساليب وأدوات فعالة ملكافحة التهريب
وزي ــادة اإليـ ــرادات وحـمــايــة االقـتـصــاد الــوطـنــي تـضـمـنــت الـخـطــة عــىل عــدد ()3
مشروعات ذات بعد اقتصادي تتعلق برفع كفاءة أداء وحدة مكافحة التهريب
يف وزارة الداخلية .
وتقوم خطة قطاع األمــن والعدل يف خطة 1444ه ـ عىل الركيز عىل أولويات
يـكــون لـهــا دور يف مـعــالـجــة مـجـمــوعــة مــن قـضــايــا األم ــن وال ـعــدل بـحـســب أهميتها
وإلحاحها ودرجــة ارتباطاها ومساهمتها يف تحقيق املستهدفات العامة املحددة
يف وثيقة الرؤية الوطنية نهاية عام 2030م ،وكذلك النتائج املحددة يف الخطة
املرحلية الثانية 2025-2021م التي تم ترجمتها من خالل مجموعة من املبادرات
والربامج واملشاريع يف الخطط السنوية التنفيذية ومنها خطة العام 1444هـ.

ابرز التحوالت والقضايا في قطاع األمن والعدل الرئيسية:

• ضمان تحقيق العدالة وتجسيد سيادة القانون وحماية الحقوق.
• تطوير وتحديث وتسريع إجراءات التقايض وتحسني مستوى الخدمات
القضائية.
• رفللع ملسلتللوى أداء أجلهللزة األمللن واللشللرطللة وتلحلسللني ملسلتللوى اللخللدمللات
األمنية.

قطاع التعليم والثقافة واالعالم

يف قطاع التعليم والثقافة واالعالم شملت الخطة التنفيذية السنوية لعام
1444هـ تنفيذ ( )385مشروعاً ،يف مجال البنية القانونية (  ) 13مشروعاً
ويف مجال البنية املؤسسية (  ) 26مشروعاً ويف مجال بناء الـقــدرات ( ) 37
مشروعاً ويف مجال االتمتة والربط الشبيك (  ) 20ويف مجال اإلنتاج الزراعي
(  ) 1مـشــروع ويف مـجــال اإلن ـتــاج الـصـنــاعــي (  ) 1م ـشــروع ،ويف مـجــال البنية
الـتـحـتـيــة والـخــدمــات (  ) 26مـشــروعــاً ويف مـجــال الـسـيــاســات واآلل ـيــات وأدلــة
العمل (  ) 215مشروعاً ويف مجال اسراتيجيات والدراسات (  ) 27مشروعاً،
ويف مجال البيانات واملسوحات (  ) 21مشروعاً.
كما تقوم خطة قطاع التعليم والثقافة واالعالم للعام 1444هـ عىل الركيز
عىل أولويات يكون لها دور يف معالجة مجموعة من قضايا التعليم والثقافة
واإلعالم بحسب أهميتها والحاحها ودرجة ارتباطاها ومساهمتها يف تحقيق
املستهدفات الـعــامــة املـحــددة يف وثيقة الــرؤيــة الوطنية نهاية عــام 2030م،
وكــذلــك الـنـتــائــج امل ـحــددة يف الـخـطــة املــرحـلـيــة الـثــانـيــة 2025-2021م الـتــي
تم ترجمتها من خالل مجموعة من املبادرات والربامج واملشاريع يف الخطط
السنوية التنفيذية ومنها خطة العام الحايل 1444هـ.

وابرز التحوالت والقضايا في قطاع التعليم والثقافة واالعالم:

• استنهاض وتوعية املجتمع بما يعزز الهوية االيمانية والوطنية الواحدة
كأساس لبناء الدولة اليمنية الحديثة ويقيض عىل الظواهر االجتماعية السيئة.
• الحفاظ عى استمرار واستدامة العملية التعليمية وتجويدها.
• تلطللويللر اسللرتاتليلجليللة وطلنليللة مللوحللدة للتلطللويللر ملنلظللومللة اللتلعللليللم يف كللافللة
مستوياته.
• توفري بنية تحتية حديثة ومتطورة تدعم االبتكار والبحث العلمي.
• دعم ورعاية املبدعني واملبتكرين.
• تنمية الوعي املجتمعي تجاه أهمية الرتاث الثقايف املادي املتمثل يف االثار
واملـخـطــوطــات وامل ــدن واملـعــالــم الـتــاريـخـيــة واألثــريــة ومــا تمثله مــن إرث تاريخي
وحضاري جامع لكل أبناء اليمن.
• االهتمام بالنشء والشباب واستثمار طاقاتهم االبتكارية واالبداعية بما
يساعد عىل االستقرار والحد من الهجرة إىل املدن
• النهوض بقطاع السياحة وتعزيز دوره يف التنمية.
• تطوير وتنظيم وترشيد العمل اإلعالمي وتعزيز دوره يف مواكبة معركة
الدفاع عن الوطن واستقالله ومعركة البناء والتنمية.
• استثمار أرايض األوقاف واستغاللها يف توفري اإلمكانيات املادية والخدمية
والبنى التحتية وتقديم خدمات واسعة ترتبط باملجتمع بجميع أطيافه.

قطاع النواب والشورى

فيما يخص قطاع النواب والشورى فقد شملت الخطة التنفيذية السنوية
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خطة الدولة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد املتاحة لتحقيق األولويات احملددة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت ومشاريع نوعية في كافة القطاعات

 375م ـل ـيــار ًا  177مـلـيــونـ ًا و 370أل ـف ـ ًا  214ري ــا ًال
التكلفة التقديرية خلطة العام 1444ه ـ مبا يعادل
(  )1,755,871,044دوالر ًا

امل ـشــاريــع املتعلقة بــالـتـطــويــر املــؤسـســي متثل
 % 16.5مــن اجـمــالــي تكلفة مـشــاريــع اخلطة
وبقية النسبة موجهة نحو مشاريع نوعية

شملت اخلطة التنفيذية على ()217مشروع ًا في
القطاع االداري تــركــزت فــي اصــالح البنية القانونية
والتطوير املؤسسي وبناء القدرات واألمتتة والربط
الشبكي
 411مشروع ًا في قطاع اخلدمات والتكافل االجتماعي حتتل
املشاريع النوعية فيه نسبة % 95,48

لعام 1444ه ـ تنفيذ ( )32مشروعاً يتم قياس مخرجاتها من خالل ()38
مؤشراً ونتيجة ،وتتوزع تلك املشاريع بني جهات القطاع كما ييل :
• امل�ش��اري��ع امل�ت�ع�ل�ق��ة بمجلس ال �ش��ورى وت�ت�م�ث��ل ب�م�ش��اري��ع ت�ح�س��ن وت�ط��وي��ر
قدرات البنية املؤسسية والتنظيمية ملجلس الشورى ،وتطوير مهارات وقدرات
ال ـك ــادر الـبـشــري وتــأهـيـلـهــم بـمــا يـلـبــي مـتـطـلـبــات الـعـمــل وامل ـســؤول ـيــة ،وتـطــويــر
وتحديث البنية املــاديــة لتقنية املعلومات ،باإلضافة اىل املشاريع التي تعمل
عىل تطوير آليات ربط مجلس الشورى باملجتمع بما يحسن من وضع املجتمع
وحل مشاكله ومواجهة التحديات التي تواجهه.
• أما فيما يتعلق بمشاريع اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء ومشاريع
خطة وزيــر الــدولــة لشؤون مجليس الـنــواب والـشــورى ولجنة شــؤون األحــزاب
ف ـت ـم ـث ـلــت ب ـص ــورة رئ ـي ـس ـيــة يف م ـش ــاري ــع ت ـطــوي ــر ال ـب ـن ـيــة ال ـق ــان ــون ـي ــة واملــؤس ـس ـيــة
والتنظيمية باإلضافة اىل مشروع واحد يهدف اىل تعزيز الهوية الوطنية.

 30مشروع ًا تضمنه قطاع السياسة
اخلارجية والعالقات منها  9مشاريع
متعلقة باالستراتيجيات و مشاريع
7
ل ـل ـب ـن ـي ــة امل ــؤسـ ـسـ ـي ــة وم ـ ـشـ ــر وع ــني
للسياسات وأدلة العمل النوعية

ركــزت مـشــاريــع قـطــاع الـنــواب والـشــورى يف خطة 1444ه ـ عــىل تنفيذ عدد
( )32مـشــروعــاً تتعلق بـتـطــويــر ق ــدرات الـبـنـيــة املــؤسـسـيــة والتنظيمية لجهات
القطاع وتحسني وتطوير األداء باإلضافة اىل تعزيز التماسك املجتمعي والهوية
الوطنية.
أبرز التحوالت التي يستهدفها قطاع النواب والشورى:
وتركز خطة قطاع النواب والشورى يف العام 1444ه ـ عىل أولويات يكون
لها دور يف معالجة قضايا رئيسية يف قطاع النواب والشورى بحسب أهميتها
وإلحاحها ودرجة ارتباطاها ومساهمتها يف تحقيق املستهدفات العامة املحددة
يف وثيقة الرؤية الوطنية نهاية عام  2030وكذلك النتائج املحددة يف الخطة
املرحلية الثانية 2025-2021م ،والـتــي يتم ترجمتها مــن خــالل مجموعة
مــن امل ـب ــادرات والــرامــج وامل ـشــاريــع يف خـطــط الـسـنــويــة الـتـنـفـيــذيــة ومـنـهــا خطة
العام 1444هـ.

 91م ـش ــروع ـ ًا ف ــي ال ـق ـطــاع الـتـقـنــي
وااللـ ـكـ ـت ــرون ــي م ـن ـهــا  25م ـشــروع ـ ًا
ل ـت ـعــزيــز ال ـب ـن ـيــة املــؤس ـس ـيــة لـقـطــاع
االتـ ـص ــاالت و 21م ـشــروع ـ ًا للبنية
التحتية و 12مشروع ًا في السياسات

تصنيف مشاريع قطاع النواب والشورى

قضايا النواب والشورى الرئيسية

• ت�ع��زي��ز دور م�ج�ل��ي ال �ن ��واب وال �ش ��ورى يف ت�ح�س��ن وض ��ع امل�ج�ت�م��ع وح��ل
مشاكله ومــواجـهــة الـتـحــديــات الـتــي تــواجـهــه ،ومـنـهــا تحسني وتـطــويــر قــدرات
البنية املؤسسية والتنظيمية  ،وطوير مهارات وقدرات الكادر البشري وتأهيلهم
إيمانياً وثقافياً ،وتطوير أنظمة إدارة إلكرتونية حديثة ،باإلضافة إىل تطوير
آليات لتعزيز الهوية الوطنية وتجريم املساس بالتماسك املجتمعي.

قطاع الرقابة ومكافحة الفساد

يف قطاع الرقابة ومكافحة الفساد شملت الخطة التنفيذية السنوية لعام
1444هـ تنفيذ ( )69مشروعاً يف إطار الرقابة ومكافحة الفساد ،تتوزع بني
مـشــاريــع متعلقة بـسـيــاســات وآل ـيــات وأدل ــة عـمــل واســرتاتـيـجـيــات ودراس ــات،
ومشاريع متعلقة بالبنية القانونية والبنية املؤسسية وبناء القدرات واألتمتة
والربط الشبيك والبنية التحتية والخدمات التي من شأنها تعزيز دور األجهزة
يف املنظومة الرقابية ،واالسهام يف تطوير السياسات االقتصادية لتحسن األداء
االقتصاد ،كما أنها تساهم يف تعزيز األداء املؤسيس ورفع القدرات املؤسسية
ألجهزة الدولة.
ويالحظ أن قطاع الرقابة ومكافحة الفساد يف خطة 1444هـ ركز عىل تنفيذ
( )17مشروعاً يف مجال السياسات واآلليات العمل النوعي ،التي يرى القطاع
أنها تأخذ جانباً مهماً لتحسني أداء األجهزة يف املنظومة الرقابية  ،وايضاً شمل
القطاع يف خطته عدد ( )21مشروعاً يف البنية املؤسسية كأحد أهم املمكنات
ال ـضــروريــة لـلـتـطــويــر ،وتـضـمـنــت ( )7مـشــاريــع تـتـعـلــق بــإعــداد االســرتاتـيـجـيــات
والدراسات ،وتضمنت خطة القطاع ايضاً ( )7مشاريع يف مجال تطوير البنية
الـقــانــونـيــة و( )10مـشــاريــع تـتـعـلــق بـبـنــاء ال ـقــدرات وتــأهـيــل ال ـكــوادر الـبـشــريــة،
وشملت خطة الـقـطــاع عــدد ( )4مـشــاريــع يف مـجــال األتـمـتــة والــربــط الشبيك،
باإلضافة إىل ( )3مشاريع مرتبطة بتعزيز البنية التحتية.
وتوزعت التكلفة ملشاريع قطاع الرقابة ومكافحة الفساد اىل مشاريع بناء
ال ـقــدرات بـنـسـبــة  %53مــن اج ـمــايل تـكــالـيــف مـشــاريــع الـقـطــاع تـلـيـهــا املـشــاريــع
النوعية التي تركز عىل تعزيز األداء بنسبة  ,%25ثم مشاريع البنية املؤسسية
بنسبة  ,%13ثم مشاريع البنية القانونية بنسبة  %6وتحتل مشاريع األتمتة
والربط الشبيك املركز األخري بنسبة  %4ومن املهم توفري موارد مالية لتمويل
مثل هذه املشاريع ألهميتها وتأثرياتها عىل بقية القطاعات األخرى.

أبرز التحوالت التي يستهدفها قطاع الرقابة ومكافحة الفساد

وتستهدف خطة قطاع الرقابة ومكافحة الفساد يف العام 1444هـ تحقيق
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـت ـح ــوالت واألولـ ــويـ ــات الــوط ـن ـيــة وال ـق ـض ــاي ــا يف ق ـط ــاع الــرقــابــة
ومـكــافـحــة الـفـســاد وترجمتها مــن خــالل مجموعة مــن األولــويــات القطاعية،
والـ ـتـ ــي تـ ــم ت ـح ــدي ــده ــا ب ـح ـس ــب أه ـم ـي ـت ـهــا ودرج ـ ـ ــة اإلل ـ ـحـ ــاح ودرج ـ ـ ــة ارت ـب ــاط ـه ــا
ومساهمتها يف تحقيق املستهدفات العامة املحددة يف وثيقة الرؤية الوطنية
نهاية عام  2030وكذلك النتائج املحددة يف الخطة املرحلية الثانية -2021
2025م التي ينبثق منها مجموعة من املبادرات والرامج واملشاريع ،سيتم
توزيعها يف الخطط السنوية التنفيذية عىل مستوى القطاعات والجهات.

أهم التحوالت واألولويات الرئيسية:

وفيما ييل نستعرض أهــم التحوالت واألولــويــات الرئيسية التي يستهدفها
قطاع الرقابة ومكافحة الفساد:
ً
أوال :تعزيز السياسات الضامنة لصون املال العام والحفاظ عليه :من خالل
األولويات القطاعية التالية:
• م ��ن خ � ��الل ت �ط ��وي ��ر م �ن �ظ ��وم ��ة ال �ت �ش ��ري �ع ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
وال ـت ـشــري ـعــات االق ـت ـصــاديــة واملــال ـيــة واإلداريـ ـ ــة ب ـمــا يـكـفــل س ــد ال ـف ـجــوات فـيـهــا
ومواءمتها مــع املتطلبات الوطنية والــدولـيــة ،وإجــراء اإلصــالحــات التنظيمية
واإلدارية ملنع الفساد والوقاية منه ومكافحته وحماية املال العام واالقتصاد
الوطني.
• تعزيز التعاون الدويل يف مجال مكافحة الفساد :وذلك يف إطار القوانن
الوطنية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
• ال�ت��وع�ي��ة وال�ت�ث�ق�ي��ف وامل �ش��ارك��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة يف ك�ش��ف ال�ف�س��اد وأث� ��اره ،من
خالل تعزيز دور االعالم يف مكافحة الفساد ،وتنمية ثقافة النزاهة والشفافية.
ثانياً :تعزيز دور األجهزة الرقابية لضمان مكافحة الفساد وسيادة القانون
وال ـش ـفــاف ـيــة وامل ـس ــاءل ــة وامل ـش ــارك ــة املـجـتـمـعـيــة ال ـفــاع ـلــة م ــن خ ــالل األول ــوي ــات
القطاعية التالية:

 24حتو ًال استهدفته خطة العام 1444هـ
بــألــف و 786مـشــروعـ ًا لتحقيق االولــويــات
اخل ــدمـ ـي ــة ورفـ ـ ــع االنـ ـت ــاجـ ـي ــة ال ــزراعـ ـي ــة
واحليوانيةوتشجيعاالستثمارواملشاركة
االجتماعية في احملافظات

• إن �ف ��اذ ال �ق ��ان ��ون :ال �ت �ح��ري وال �ت �ح �ق �ي��ق واس� � ��رداد األم� � ��وال :وذل� ��ك ب��وض��ع
سـيــاســات وآل ـيــات تـحــديــد أشـكــال ومـظــاهــر الـفـســاد واإلب ــالغ عـنــه ،وإج ــراءات
التحري والضبط والتحقيق بشأنه ،واملــالحـقــة القضائية ملرتكبيه بغية إنفاذ
القانون واسرتداد األموال وتفادي الفساد ومكافحته.
• تنسيق وت�ك��ام��ل األدوار ب��ن أط ��راف امل�ن�ظ��وم��ة :م��ن خ��الل ت�ط��وي��ر وتفعيل
اآللـيــات التنسيقية بــني أط ــراف املـنـظــومــة الــوطـنـيــة لـلـنــزاهــة ومـكــافـحــة الفساد
بما يكفل تكامل األدوار واالستفادة من اإلمكانيات املتاحة ألطــراف املنظومة
للنزاهة يف مكافحة الفساد والقضاء عليه.
• البناء التنظيمي وامل��ؤس��ي للهيئات واألج�ه��زة الرقابية ون�ي��اب��ات األم��وال
الـعــامــة :مــن خــالل تعزيز البنية الداخلية للهيئات واألجـهــزة الرقابية بشكل
عــام مــن حـيــث :ال ـكــادر الــوظـيـفــي ،وتـعــزيــز ودع ــم امل ــوازن ــات ،الـهـيــاكــل وآلـيــات
وأدلة العمل واللوائح.
• التوعية والتثقيف واملشاركة املجتمعية يف كشف الفساد وآثاره :وذلك من
خالل تعزيز ثقافة مكافحة الفساد لدى أجهزة ومؤسسات الدولة واملجتمع
اليمني ،من خالل تفعيل دور اإلعالم الوطني يف كشف الفساد وآثاره السلبية
عىل االقتصاد الوطني ،ومناهضته.

قطاع السياسة اخلارجية والعالقات

يف ح ــني شـمـلــت ال ـخ ـطــة الـتـنـفـيــذيــة ال ـس ـنــويــة ل ـعــام 1444هـ ـ ـ تـنـفـيــذ ()30
مشروعاً يف مجال السياسة الخارجية واملغرتبني وحقوق اإلنسان ومنظومة
إدارة الحكم والبناء االجتماعي والتنمية اإلدارية ،تتوزع بني مشاريع متعلقة
بالسياسة الخارجية والعالقات الدولية والحقوق والحريات واإلعالم والهوية

 116مشروع ًا في قطاع االمن والعدل منها ( )29مشروع ًا لتحسني قدرات البنية املؤسسية للسلطة القضائية
ووزارة الداخلية و(  ) 37مشروع ًا لتطوير األداء القضائي واألمني باإلضافة إلى ( )22مشروع ًا في األمتتة
الثقافية وتعزيز دور املغرتبني يف األداء الكيل وتعزيز الثقة باالقتصاد الوطني
وباإلصالح اإلداري والبناء املؤسيس والخدمة.
ركزت مشاريع قطاع السياسة الخارجية والعالقات يف خطة 1444هـ عىل
تنفيذ ( )9مشاريع تتعلق باالسرتاتيجيات والدراسات ،إضافة اىل الرتكيز عىل
مشاريع البنية املؤسسية بعدد ( )7مشاريع ،واخذت مشاريع األتمتة والربط
الشبيك جانباً مهماً من مشاريع القطاع بعدد ( )4مشاريع ،وشملت عدد ()2
مشاريع سياسات وآلـيــات وأدلــة عمل نوعية وعــدد ( )2مشاريع بنية تحتية
وخدمات وعدد ( )2مشارع لبناء القدرات وتأهيل املوارد البشرية وعدد ()1
مشروع واحد يف مجال بيانات ومسوحات.

أبرز التحوالت التي يستهدفها قطاع السياسة اخلارجية

وتستهدف خطة قطاع السياسة الخارجية والعالقات خالل خطة 1444هـ
تحقيق مجموعة من التحوالت والقضايا يف السياسة الخارجية والعالقات
وتــرجـمـتـهــا مــن خــالل مـجـمــوعــة مــن األول ــوي ــات ،وال ـتــي تــم تـحــديــدهــا بحسب
أهميتها ودرجة اإللحاح ودرجة ارتباطها ومساهمتها يف تحقيق املستهدفات
العامة املـحــددة يف وثيقة الــرؤيــة الوطنية نهاية عــام  2030وكــذلــك النتائج
املحددة يف الخطة املرحلية الثانية 2025-2021م التي يتم ترجمتها يف خطط
السنوية التنفيذية ومنها خطة العام الحايل 1444هـ.
القضايا الرئيسية لقطاع السياسة الخارجية والعالقات
• كسب دعم وتعاطف املجتمع ال��دويل وتغيري انطباعاته تجاه ما يتعرض
له الشعب اليمني من عدوان غاشم وحصار جائر.
• العمل إليجاد بدائل وآليات دولية عاملية تناصر وتتبنى الجهود والتقارير
الوطنية املتعلقة بحقوق اإلنسان وتساهم يف تحقيق مستويات مقبولة من
االعرتاف الدويل بحكومة اإلنقاذ.
• رصد وتوثيق الجرائم واالنتهاكات املتعلقة بحقوق اإلنسان جراء العدوان
الغاشم والحصار الجائر عىل اليمن
• االرت�ق��اء ب��واق��ع حقوق اإلن�س��ان وب�ن��اء وتعزيز ال�ق��درات الوطنية الرسمية
واملدنية واملجتمعية.

القطاع التقني وااللكتروني

أما يف القطاع التقني وااللكرتوين فشملت الخطة التنفيذية السنوية لعام
1444ه ـ تـنـفـيــذ( )91مـشــروعــا تـتــوزع بــني مـشــاريــع متعلقة بمشاريع تعزيز
البنية التحية لالتصاالت وتقنية املعلومات والريد ,إضافة اىل املشايع املتعلقة
باملعلومات والتشريعات املتعلقة بالقطاع.
ورك ــزت مـشــاريــع الـقـطــاع التقني واالل ـكــرتوين يف خـطــة 1444ه ـ عــىل تنفيذ
( )25مـشــروعــا تتعلق بـمـشــاريــع تـعــزيــز الـبـنـيــة املــؤسـسـيــة لـقـطــاع االتـصــاالت
وتقنية املعلومات و الريد  ,إضافة اىل الرتكيز عىل مشاريع األتمتة بعدد ( )24
مشروعا  ,واخذت مشاريع البنية التحتية اهتماما بعدد (  )21مشروعا ,يف
حني بلغ عدد مشاريع السياسات واآلليات املتعلقة بتعزيز األداء يف القطاع
()12مشروعا ,إضافة اىل مشاريع تتعلق ببناء القدرات بعدد (  )4مشاريع
و البنية القانونية بعدد ( )3مشاريع يف حني بلغ عدد مشاريع االسرتاتيجيات
والدراسات ( )2مشاريع فقط
وركزت مشاريع القطاع التقني يف خطة 1444هـ عىل تنفيذ مشاريع نوعية
لتلبية املتطلبات املحلية ومواكبة التحوالت العاملية يف مجال االتصاالت وتقنية
املـعـلــومــات ،حيث بلغت نسبة التكلفة التقديرية للمشاريع النوعية %66
مــن اجـمــايل تكلفة مـشــاريــع الـقـطــاع والـتــي تتمثل يف مـشــاريــع الـبـنـيــة التحتية
واالسرتاتيجيات والسياسات ,وبلغت نسبة التكلفة التقديرية ملشاريع األتمتة
والــربــط الـشـبــيك  ,%16تليها مـشــاريــع البنية املــؤسـسـيــة بنسبة  ,%12وبـنــاء
القدرات بنسبة  ,%5وأخــريا البنية القانونية بنسبة  %1وجميعها ستساعد
يف تطوير األداء عىل املستوى املؤسيس أو القطاعي وأيضا دعــم التحول نحو
الحكومة االلكرتونية ودعم عملية التنمية.

ابرز التحوالت التي يستهدفها القطاع التقني وااللكتروني

• تطوير البنية التحتية يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات وتعزيز دوره
يف التنمية.
• ت �ع ��زي ��ز ح �م ��اي ��ة ال �ب �ي ��ان ��ات ال ��رق �م �ي ��ة ون �ظ ��م امل �ع �ل ��وم ��ات ال ��وط �ن �ي ��ة مل ��واك �ب ��ة
االحتياجات املحلية والتطورات العاملية.
• تطوير البنية القانونية واملؤسسية والبشرية القطاعية واملؤسسية.
• األتمتة والربط الشبيك لتطوير العمليات وتحسن الخدمات.

قطاع اإلدارة احمللية واحملافظات

يرتبط قطاع اإلدارة املحلية واملحافظات مع أغلب القطاعات املركزية ،ونظراً

لخصوصية القضايا التي يستهدفها القطاع واملتقاطعة مع القطاعات األخرى

والتي تتطلب تنسيقاً عالياً مع القطاعات األخرى تخطيطاً وتنفيذاً.
وتـسـتـهــدف أول ــوي ــات قـطــاع اإلدارة املـحـلـيــة واملـحــافـظــات يف خـطــة 1444هـ ـ
تحقيق مـجـمــوعــة مــن الـتـحــوالت املـتــوائـمــة مــع الـقـطــاعــات األخ ــرى ،والـتــي تم
ترجمتها اىل عدة مبادرات وبرامج ومشاريع محققة لهذه األولويات.
وتركز خطة قطاع املحليات واملحافظات عىل عدد من األولويات التي سيكون
لها دور يف معالجة مجموعة من القضايا الرئيسية بحسب أهميتها والحاحها
ودرجة ارتباطاها ومساهمتها يف تحقيق املستهدفات العامة املحددة يف وثيقة
الرؤية الوطنية نهاية عام  2030وكذلك النتائج املحددة يف الخطة املرحلية
الثانية 2025-2021م التي يتم ترجمتها من خالل مجموعة من املبادرات
والــرامــج واملـشــاريــع الـتــي يـتــم ترجمتها يف الـخـطــط الـسـنــويــة التنفيذية ومنها
خطة العام الحايل 1444هـ.

ابرز التحوالت التي يستهدفها قطاع االدارة احمللية:

تــم تـحــديــد مـجـمــوعــة مــن األولــويــات يف خـطــة عــام 1444هـ ـ الـتــي تستهدف
تحقيق التحوالت التالية:
 .1تطوير وتحسني الخدمات الصحية.
 .2ت ـح ـســني وت ــوس ـي ــع ش ـب ـكــة ال ـط ــرق وت ــأه ـي ــل وص ـي ــان ــة وت ـح ـســني ال ـش ــوارع
والطرقات التي تحتاج اىل صيانة والتي تضررت جراء السيول.
 .3شراء معدات جديدة وصيانة املعدات الحالية واالستفادة منها وتحسني
الخدمات العامة.
 .4تنمية املوارد املائية.
 .5تنمية انتاجية محاصيل الحبوب.
 .6تطوير البنية املؤسسية.
 .7تفعيل استخدام الوسائل الثقافية يف التنمية وبناء السالم واستنهاض
قدرات املجتمع.
 .8تحسني الخدمات التعليمية والتقنية.
 .9رف ــع نـسـبــة اإلن ـت ــاج ال ــزراع ــي وم ـس ـتــوى ال ـج ــودة ورف ــع مـســاهـمــة الـقـطــاع
الزراعي من السلع الغذائية ذات امليزة النسبية.
 .10تنمية الرثوة الحيوانية والنحلية.
 .11تحسني القطاع االستثماري
 .12تنمية القطاع النبايت.
 .13بناء منطقة نموذجية او أكرث (مديرية أو عزلة) عىل مستوى املحافظة.
 .14رفــع كـفــاء أداء السلطة املحلية باملحافظة واملتابعة والتقييم لضمان
فاعلية املؤسسات وكفاءه خدماتها.
 .15دعم التحول نحو تطبيق الحكومة اإللكرتونية لدعم وتبسيط الخدمات
الحكومية لكل األطراف املعنية وخدمة وترشيد قرارات اإلدارة وزيادة كفاءة
وفعالية عمل أجهزة السلطة املحلية.
 .16تأمني حصول السكان عىل مياه شرب نقية وصيانة الشبكات والخزانات
القائمة وتوسعتها واعادة تأهيلها وتشغيل املتوقف منها وتوفري خدمات الصرف.
 .17تقديم الرعاية االجتماعية والتعليمية والتأهيلية والدعم الالزم لنزالء
املراكز والدور االجتماعية.
 .18اح ـي ــاء الـ ـع ــادات وال ـت ـقــال ـيــد واالعـ ـ ــراف الـقـبـلـيــة واملـجـتـمـعـيــة الـحـمـيــدة
وتحصني املجتمع.
 .19تفعيل دور املؤسسات الدينية والتوعوية واالعالمية يف تعزيز التماسك
االجتماعي وترسيخ الهوية االيمانية واالنتماء الديني والوطني.
 .20تنظيم الحمالت الشعبية املستمرة لدعم الجيش واللجان الشعبية
والتوعية بمخاطر الحرب الناعمة.
 .21حماية أرايض الدولة.
 .22ت ـعــزيــز دور املـجـتـمــع يف الـتـنـمـيــة وتـشـجـيــع وتـفـعـيــل املـ ـب ــادرات الــذات ـيــة
املجتمعية يف تنفيذ املشاريع الخدمية.
 .23تطوير األندية الرياضية لقيادة النشاط الريايض والرقي به للمنافسات
اإلقليمية والدولية وتعزيز مصادر دخلها الدائمة للنهوض بالرياضة ذاتها.
 .24اسـتـيـعــاب وتـفـعـيــل الـشـخـصـيــات االجـتـمــاعـيــة والـقـبـلـيــة يف حــل قـضــايــا
املجتمع ومواجهة العدوان وتقديم املبادرات.

مسار إعداد خطة 1444هـ:
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 81خرقا في احلديدة و 202خروقات للهدنة

األربعاء

األحد

اخلميس

االثنني

 38خرق ًا في احلديدة و 150خرق ًا للهدنة

الثالثاء
األربعاء

ارت�ك�ب��ت ق ��وى ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت�ه��ا  196خ��رق��اً ل�ل�ه��دن��ة اإلن�س��ان�ي��ة
والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت يف  60خرقاً
بتحليق للطريان االستطالعي املسلح والتجسيس يف أجواء محافظات
مأرب ،تعز ،حجة ،الجوف ،صعدة ،الحديدة ،الضالع ،البيضاء
وجبهات الحدود.
وأشار املصدر إىل رصد خرق بتسلل مجموعة من مرتزقة العدوان
باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية يف مقبنة بمحافظة تعز.
وب��ني امل�ص��در أن��ه ت��م تسجيل خ��رق��ني ب��اس�ت�ح��داث م��رت��زق��ة ال�ع��دوان
تحصينات بجوار عمارة سلمان بالشرقية يف محافظة تعز ويف غرب
الهناجر بمنطقة الجبلية يف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
ولفت املصدر إىل أن قوى العدوان ارتكبت تسعة خروقات بضربات
ج��وي��ة ل �ل �ط��ريان االس �ت �ط��الع��ي امل�س�ل��ح ع��ىل م �ن��ازل امل��واط �ن��ني وم��واق��ع
الجيش واللجان يف صبرية وميمنتها وع��ىل رت��ب ومربع روح الله يف
باب غلق بمحافظة الضالع ويف شمال حيس بمحافظة الحديدة.

«وعد اآلخرة»

الصدمة املعنوية التي زعزعت حتالف العدوان

سجلت غ��رف��ة عمليات ض�ب��اط االرت�ب��اط والتنسيق ل��رص��د خ��روق��ات
العدوان بمحافظة الحديدة 55 ،خرقاً.
وأوض��ح م�ص��در يف غ��رف��ة العمليات أن م��ن ب��ني خ��روق��ات ال�ع��دوان
غ��ارات ل�ل�ط��ريان التجسيس ع��ىل ح�ي��س ،وتحليق ط��ائ��رات تجسسية
يف أجواء حيس والجبلية.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية
يف ح �ي��س ،وخ�م�س��ة خ ��روق ب�ق�ص��ف م��دف �ع��ي ،و 35خ��رق��ا ب��األع��رية
النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها  150خرقاً للهدنة اإلنسانية
والعسكرية.
وأوض� ��ح م �ص��در ع �س �ك��ري أن خ ��روق ��ات ال� �ع ��دوان ،ت�م�ث�ل��ت يف 45
خ��رق��اً بتحليق للطريان االستطالعي املسلح والتجسيس ع��ىل أج��واء
محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،الجوف ،صعدة ،الحديدة ،الضالع،
البيضاء وجبهات الحدود.
وأش � ��ار امل �ص ��در إىل رص ��د ث ��الث ��ة خ ��روق ��ات ب �ض��رب��ات ج ��وي ��ة ل�ل�ط��ريان
االستطالعي املسلح ،باتجاه منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان
الشعبية يف شرق حيس بمحافظة الحديدة ويف مقبنة بمحافظة تعز.
وبني املصدر أن قوى العدوان واملرتزقة ارتكبوا ثالثة خروقات ،منها
خ��رق بتسلل مجموعة م��ن مرتزقة ال�ع��دوان باتجاه م��واق��ع الجيش
واللجان الشعبية يف البلق الشرقي بمحافظة مأرب ،وخرقني بقصف
صاروخي باتجاه مواقع الجيش واللجان يف البلق الشرقي وملعاء
يف مأرب.
ولفت املصدر إىل أنه تم تسجيل خرقني باستحداث تحصينات يف
شمال وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.
وأك ��د امل �ص��در ت�س�ج�ي��ل  70خ��رق��اً ب��إط��الق ن ��ار ع��ىل م �ن��ازل امل��واط�ن��ني
ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة،
صعدة ،الضالع ،الحديدة ،وجبهات الحدود.
وأف ��اد امل�ص��در ب��رص��د  27خ��رق��اً ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي مل��رت��زق��ة ال�ع��دوان،
ع��ىل م�ح��اف�ظ��ات م ��أرب ،ت�ع��ز ،ح�ج��ة ،ص�ع��دة ،ال�ح��دي��دة ،وج�ب�ه��ات
م��ا وراء ال �ح��دود ،ح�ي��ث اس�ت�ه��دف ق�ص��ف م��دف�ع��ي م�ك�ث��ف ل�ل�م��رت��زق��ة
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي وملعاء ورغوان
والكسارة والروضة بمأرب.
ك �م��ا اس �ت �ه��دف ق �ص��ف م��دف �ع��ي م �ك �ث��ف ،م ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان
الشعبية يف امل��زرق وح��رض والطينة بمحافظة ح�ج��ة ،ويف املالحيظ
واملدافن ورازح بمحافظة صعدة.
وذكر املصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة ،استهدف مواقع
الجيش واللجان يف شمال وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة
وكذا يف مقبنة والصلو وجولة القصر بمحافظة تعز.
واستهدف قصف مدفعي مكثف ،مواقع الجيش واللجان الشعبية
يف العمود والصيابة بوادي جارة وجبل قمبورة يف جيزان ،ويف جبل
العمدة بنجران.
ي��ذك��ر أن ع��دد خ��روق��ات ق��وى ال �ع��دوان م�ن��ذ ب��دء ال�ه��دن��ة اإلن�س��ان�ي��ة
والعسكرية بلغت  30ألفاً و 554خرقاً.

يف مسار العروض املهيبة التي تنفذها قواتنا املسلحة بكافة تشكيالتها وقطعاتها
العسكرية وما تتضمنه من مسارات ودالالت مهمة عىل صعيد املواجهة ضد تحالف
العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت ومسار عملية البناء والتطوير للمؤسسة
العسكرية .
زين العابدين عثمان
فأول مايمكن الحديث عنه أن هذه االستعراضات
ال ��واس� �ع ��ة واألوىل م� ��ن ن ��وع �ه ��ا إن� �م ��ا ه� ��ي م �ع �ط �ي��ات
حقيقية ملستوى ماتوصلت له املؤسسة العسكرية
من تأهيل وتدريب وبنية دفاعية متطورة ،فمايتم
عرضه من وحدات وألوية وفرق عسكرية يف مختلف
ال�ق�ط��اع��ات ه��ي ان�ع�ك��اس ع��ىل نهضة ك�ب��ريه يف البناء
العسكري وتحول قوات الجيش واللجان الشعبية
اىل جحافل عسكرية ضاربة وجيش نظامي يمتلك
كل عناصر القوة والعلوم الفنية والقتالية والتقنيات
الدفاعية املناسبة .
ول �ع ��ل ال� �ع ��رض ال �ع �س �ك ��ري امل �ه �ي ��ب "وع � ��د اآلخ� ��رة
"ال � ��ذي أق �ي ��م يف ال �س ��اح ��ل ال �غ ��رب ��ي ب ��ال �ح ��دي ��دة ي�ع��ر
ب�ص��ورة واض�ح��ة ع��ن معطيات ال�ت�ط��ور وال�ب�ن��اء ال��ذي
ت��م ال�ت��وص��ل ل��ه ب�ف�ض��ل ال�ل��ه ت�ع��اىل يف ب�ن��اء "ج�ح��اف��ل
الجيش" التي توعد بها قائد الثورة السيد عبدامللك
بدر الدين الحويث يحفظه الله ,وعن اإلرادة الصلبة
وامل �س �ت �م ��رة يف االرت � �ق � ��اء مل �خ �ت �ل��ف ق �ط ��اع ��ات ال �ق ��وات
املسلحة .
ع��رض "وع ��د اآلخ ��رة" ي�ع��د أض�خ��م ع��رض��اً عسكرياً
وق � � � ��د ح � �ق � ��ق ص � � � ��دى واس � � � �ع� � � ��اً وص� � � ��دم� � � � ً�ة م� �ع� �ن� ��وي� ��ةً
واس ��رات �ي �ج �ي � ً�ة زع ��زع ��ت ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان األم ��ري ��يك
ال �س �ع ��ودي اإلم� � ��ارايت وأدخ �ل �ت ��ه يف ح ��ال ��ة م ��ن ال�ق�ل��ق
و ان �ه �ي ��ار ال �ح �س ��اب ��ات وال ��ره ��ان ��ات ال �ت ��ي ط ��امل ��ا اع�ت�م��د
ع �ل �ي �ه��ا يف س� �ي ��اق م �ن �ظ ��وم ��ة ع � ��دوان � ��ه وح � �ص � ��اره ع��ىل
ال �ي �م ��ن ...ف� ��ال � �ع� ��رض ن �س ��ف ح �س ��اب ��ات ��ه وأع � ��اده � ��ا إىل
املستوى صفر و حمل جملة م��ن األب�ع��اد والرسائل
االسراتيجية املهمة والتي نلخصها كالتايل:
 - 1من ناحية التوقيت واملكان  :تم اختيار الساحل

جتسيد النهضة الكبيرة
ف � ��ي ال � �ب � �ن� ��اء ال �ع �س �ك ��ري
وال� � �ت� � �ح � ��ول ال� � � ��ى ق� � ��وات
عسكرية ضاربة
ق� � ��وى ال � � �ع� � ��دوان أض � �ح� ��ت ف��ي
ح��ال��ة ان �ه �ي��ار ب�ع��د أن خ�س��رت
حساباتها ورهاناتها

ال�غ��رب��ي ل�ل�ع��رض وه ��و امل�ن�ط�ق��ة االس��رات�ي�ج�ي��ة امل�ه�م��ة
والحساسة وأقيم يف توقيت يسعى خالله املعسكر
األمرييك اإلسرائيي مع أدواته السعودي واإلمارايت
إىل إحكام السيطرة املغلقة للبحر األحمر ،وجعله
ت �ح ��ت ت �ص ��رف ك �ي ��ان ال� �ع ��دو اإلس ��رائ� �ي ��ي وس �ي �ط��رت��ه
املباشرة
 - 2العرض قدم صورة واضحة عن تطور الجيش
واللجان الشعبية وتحولها إىل جحافل جيش منظم
وق � ��وي ي �ت �م �ت��ع ب��أف �ض��ل ال �ع �ل ��وم وامل � �ه� ��ارات ال �ق �ت��ال �ي��ة
وبقدرات وإمكانات متقدمة من األسلحة الهجومية
والدفاعية خصوصاً ما يتعلق بالقدرات البحرية التي
ً
أصبحت ً
ضاربة مجهزة باملنظومات الصاروخية
قوة
و األسلحة البحرية املتقدمة.

سجلت غ��رف��ة عمليات ض�ب��اط االرت�ب��اط والتنسيق ل��رص��د خ��روق��ات
العدوان بمحافظة الحديدة 97 ،خرقاً.
وأوض��ح م�ص��در يف غ��رف��ة العمليات أن م��ن ب��ني خ��روق��ات ال�ع��دوان
ث��الث غ��ارات للطريان التجسيس عىل حيس والجبلية وتحليق تسع
طائرات تجسسية يف أجواء حيس والجبلية.
وأش � ��ار امل �ص ��در إىل أن ال� �خ ��روق ت�ض�م�ن��ت أي �ض ��ا  28خ ��رق ��اً ب�ق�ص��ف
مدفعي و 57خرقاً باألعرية النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها  245خرقاً للهدنة اإلنسانية
والعسكرية .وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت يف
 43خرقاً بتحليق للطريان االستطالعي املسلح والتجسيس يف أجواء
محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،الجوف ،صعدة ،الحديدة ،الضالع،
البيضاء وجبهات الحدود.
وأشار املصدر إىل أنه تم رصد خرق بعملية هجوم ملرتزقة العدوان
باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية يف األمن املركزي والفرزة يف
جبهة القصر الجمهوري بمحافظة تعز.
وأف� ��اد امل �ص��در ب��ارت �ك��اب ق ��وى ال �ع ��دوان وامل��رت��زق��ة ألرب �ع��ة خ��روق��ات
ب�ض��رب��ات ج��وي��ة ل�ل�ط��ريان االس�ت�ط��الع��ي امل�س�ل��ح ع��ىل م �ن��ازل امل��واط�ن��ني
ومواقع الجيش واللجان يف مثلث بيت الشرجي بالفاخر يف محافظة
ال �ض ��ال ��ع ويف ش �م ��ال ح �ي��س وم �ن �ط �ق��ة ال �ج �ب �ل �ي��ة ب �م��دي��ري��ة ال �ت �ح �ي �ت��ا يف
الحديدة.
وأك��د املصدر تسجيل  144خرقاً بإطالق ن��ار عىل منازل املواطنني
ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة،
صعدة ،الضالع ،الحديدة ،البيضاء وجبهات الحدود.
ولفت املصدر إىل رصد  53خرقاً بقصف مدفعي ملرتزقة العدوان،
ع��ىل م�ح��اف�ظ��ات م� ��أرب ،ت �ع��ز ،ح �ج��ة ،ال �ح��دي��دة ،وج �ب �ه��ات م��ا وراء
ال �ح��دود ،ح�ي��ث اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال �ع��دوان ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي مكثف
باتجاه مواقع الجيش واللجان يف البلق الشرقي وملعاء والروضة
بمحافظة مأرب.
ك�م��ا اس�ت�ه��دف ق�ص��ف م��دف�ع��ي م�ك�ث��ف م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف
غرب حرض وبني حسن وحريان بمحافظة حجة ،ويف جبهة القصر
الجمهوري ويف مقبنة بمحافظة تعز.
وب��ني امل�ص��در أن ق�ص�ف��اً م��دف�ع�ي��اً م�ك�ث�ف��اً ل�ل�م��رت��زق��ة اس�ت�ه��دف م��واق��ع
ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية يف ش�م��ال وغ��رب وج�ن��وب ش��رق وش�م��ال
شرق حيس ويف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة،
ويف العمود بوادي جارة والفخيذة بجيزان ويف الصوح والبقاع بنجران
واملزارع بعسري.

 -3ال �ع ��رض ق� ��دم ن �م ��اذج م�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن األس �ل �ح��ة
ون � ��أخ � ��ذ امل� �ن� �ظ ��وم ��ات ال � �ص� ��اروخ � �ي� ��ة يف ط �ل �ي �ع ��ة أه ��م
األس �ل �ح ��ة ال �ت ��ي ت ��م اس �ت �ع ��راض �ه ��ا  ..ف �ه �ن ��اك أج �ي ��ال
م�ت�ن��وع��ة م ��ن ال �ص ��واري ��خ ال �ب �ح��ري��ة س �ط��ح -ب �ح��ر ال�ت��ي
أزيح الستار عنها كفالق 1ومندب 1,2والصواريخ
التكتيكية ال��روس�ي��ة ط��راز روب�ي��ج  Robejال�ت��ي تعتر
ض �م��ن ال �ص ��واري ��خ االس��رات �ي �ج �ي��ة ال��دق �ي �ق��ة امل�ص�ن�ع��ة
بتكنولوجيا متطورة عالية التدمري إذ تستطيع بفضل
الله تعاىل تغطية كل نقطة يف البحر وضرب مختلف
القطع العائمة من م��دم��رات وب��وارج وسفن حربية
وحامالت طائرات تتمركز يف أي نقطة بالبحر.
ف �م �ث� ً�ال ك ��ل ال �ق �ط��ع واألس ��اط �ي ��ل ال �ب �ح��ري��ة ال�ت��اب�ع��ة
لتحالف ال�ع��دوان األم��ري��يك ال�س�ع��ودي اإلم ��ارايت يف
م�ق��دم�ت�ه��ا ح ��ام ��الت ال �ط ��ائ ��رات األم��ري �ك �ي��ة ( )U.S.S
وم� �ج ��وع ��ات� �ه ��ا ال� �ب� �ح ��ري ��ة ال � �ت� ��ي ت �ت �م ��رك ��ز وت �ن �ت �ش ��ر يف
م�ي��اه ال�ب�ح��ر األح �م��ر ك�ل�ه��ا ت�ح��ت ض�م��ن دائ ��رة ش�ع��اع
ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ص ��اروخ �ي ��ة ال �ت ��ي ت �ش �م��ل ك ��ل ن �ق �ط��ة يف
البحر
أخرياً نؤكد أن املؤسسة العسكرية اليمنية بفضل
الله تعاىل جاهزة وحاضرة اليوم بزخم أكر وبعناصر
قوى ضاربة وفاعلة يف امليدان لتنفيذ أي توجيه يصدر
من القيادة ،وخ��وض كل السيناريوهات ب��راً وبحراً
وج ��واً يف م��اي�ت�ع�ل��ق ب �خ �ي��ارات ك�س��ر ال �ح �ص��ار وت�ح��ري��ر
ب��اق��ي أرايض ال�ي�م��ن ال ��ذي ي�ح�ت�ل�ه��ا ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان
ومرتزقته ،خصوصاً وان هذا التحالف الزال يعبث
بالهدنة التي هي فرصة أخرية لريفع حصاره ويوقف
ع��دوان��ه ع��ن شعبنا اليمني وي�خ��رج نفسه م��ن واق��ع
الهزيمة واملأزق االسراتيجي .

بهدف تعزيز الوعي املجتمعي مبخاطر
القنابل العنقودية ومخلفات احلروب

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم
حملة التوعية الطارئة مبحافظة البيضاء

 97خرق ًا في احلديدة و 245خرق ًا للهدنة

السبت

سجلت غ��رف��ة عمليات ض�ب��اط االرت�ب��اط والتنسيق ل��رص��د خ��روق��ات
العدوان بمحافظة الحديدة 38 ،خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات أن ال�خ��روق��ات ش�م�ل��ت تحليق
طائرات تجسسية يف أجواء حيس والجبلية ،وستة خروقات بقصف
مدفعي و 28خرقاً باألعرية النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها  150خرقاً للهدنة اإلنسانية
والعسكرية.
وأوض ��ح م�ص��در ع�س�ك��ري أن خ��روق��ات ال �ع ��دوان ،ت�م�ث�ل��ت يف خ��رق
تحليق ال�ط��ريان ال�ح��رب��ي األب��ات��يش امل�ع��ادي يف أج ��واء منطقة ال�ص��وح
بنجران و 32خرقاً بتحليق للطريان االستطالعي املسلح والتجسيس
ع ��ىل أج � � ��واء م �ح ��اف �ظ ��ات م � � ��أرب ،ت �ع ��ز ،ح �ج ��ة ،ال � �ج� ��وف ،ص �ع ��دة،
الحديدة ،الضالع ،البيضاء وجبهات الحدود.
وأش��ار املصدر إىل رص��د خ��رق بضربات جوية للطريان االستطالعي
امل �س �ل��ح ال �ت��اب��ع ل�ل�م��رت��زق��ة ب��ات �ج��اه م �ن ��ازل امل��واط �ن��ني وم ��واق ��ع ال�ج�ي��ش
واللجان الشعبية يف باب غلق بمحافظة الضالع.
وب��ني امل�ص��در أن ق��وى ال �ع��دوان وامل��رت��زق��ة ارت�ك�ب��وا خ�م�س��ة خ��روق��ات
ب��اس�ت�ح��داث ت�ح�ص�ي�ن��ات يف ج ��وار م��درس��ة ال�ح�ن��اي��ة ب��ال�ك��دح��ة ويف تبة
الرضعة باألقروض يف محافظة تعز ،ويف منطقتي الصوح والشبكة
بنجران ،وكذا يف الروضة بمحافظة مأرب.
وأك ��د امل �ص��در ت�س�ج�ي��ل  90خ��رق��اً ب��إط��الق ن ��ار ع��ىل م �ن��ازل امل��واط�ن��ني
ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة،
صعدة ،الضالع ،الحديدة ،وجبهات الحدود.
وأف ��اد امل�ص��در ب��رص��د  21خ��رق��اً ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي مل��رت��زق��ة ال�ع��دوان،
عىل محافظات مأرب ،حجة ،صعدة ،الحديدة ،وجبهات ما وراء
ال �ح ��دود ،ح�ي��ث اس �ت �ه��دف ق�ص��ف م��دف�ع��ي م�ك�ث��ف ل�ل�م��رت��زق��ة م��واق��ع
الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.
كما استهدف قصف مدفعي ،م��واق��ع الجيش وال�ل�ج��ان الشعبية
يف ال�ط�ي�ن��ة وغ ��رب ح��رض وامل ��زرق وب�ن��ي ح�س��ن ب�م�ح��اف�ظ��ة ح�ج��ة ،ويف
املالحيظ والبقع واملدافن بمحافظة صعدة.
وذكر املصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة ،استهدف مواقع
الجيش واللجان يف شمال وجنوب وشرق حيس بمحافظة الحديدة
وكذا يف تبة كاملة والعمود بوادي جارة يف جيزان.
ي��ذك��ر أن ع��دد خ��روق��ات ق��وى ال �ع��دوان م�ن��ذ ب��دء ال�ه��دن��ة اإلن�س��ان�ي��ة
والعسكرية بلغت  30ألفاً و 26خرقاً.

سجلت غ��رف��ة عمليات ض�ب��اط االرت�ب��اط والتنسيق ل��رص��د خ��روق��ات
العدوان بمحافظة الحديدة 59 ،خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن الخروقات العدوان تضمنت
غارة للطريان التجسيس عىل حيس ،وتحليق تسع طائرات تجسسية
يف أجواء حيس والجبلية.
وأش � ��ار امل �ص ��در إىل أن ال �خ ��روق ��ات ش�م�ل��ت أي �ض��ا خ�م�س��ة خ��روق��ات
ً
بقصف مدفعي ،و 44خرقا باألعرية النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها  182خرقاً للهدنة اإلنسانية
والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت يف  54خرقاً
بتحليق للطريان االستطالعي املسلح والتجسيس يف أجواء محافظات
مأرب ،تعز ،حجة ،الجوف ،صعدة ،الحديدة ،الضالع ،وجبهات
الحدود.
وأش��ار املصدر إىل رص��د خ��رق بضربات جوية للطريان االستطالعي
املسلح التابع للمرتزقة عىل منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان
الشعبية يف شمال حيس بمحافظة الحديدة.
وأكد املصدر رصد  98خرقاً بإطالق نار عىل منازل املواطنني ومواقع
الجيش واللجان الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة،
الضالع ،الحديدة وجبهات الحدود.
ول� �ف ��ت امل � �ص� ��در إىل أن � ��ه ت� ��م ت �س �ج �ي��ل  29خ� ��رق� ��اً ب �ق �ص ��ف م��دف �ع��ي
للمرتزقة ،عىل محافظات م��أرب ،تعز ،حجة ،صعدة ،الحديدة،
وج�ب�ه��ات م��ا وراء ال�ح��دود ،حيث اس�ت�ه��دف قصف مدفعي مكثف،
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي وملعاء ورغوان
يف محافظة مأرب.
ك �م��ا اس �ت �ه ��دف ق �ص��ف م��دف �ع��ي م �ك �ث��ف مل ��رت ��زق ��ة ال � �ع� ��دوان ،م��واق��ع
ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف امل ��زرق وح��رض وال�ط�ي�ن��ة وب�ن��ي ح�س��ن بمحافظة
حجة ،ويف املدافن واملالحيظ ورازح والبقع وشدا بمحافظة صعدة.
وأف��اد املصدر ،ب��أن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع الجيش
واللجان الشعبية يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وباتجاه شمال
وش�م��ال ش��رق ح�ي��س بمحافظة ال�ح��دي��دة وك��ذا يف ال�ص�ل��و بمحافظة
تعز.
واستهدف قصف مدفعي مكثف ملرتزقة ال�ع��دوان مواقع الجيش
وال�ل�ج��ان الشعبية يف العمود ب��وادي ج��ارة وتبة كاملة وجبل تويلق
يف جيزان ويف الصخرة بعسري.

 55خرق ًا في احلديدة و 150خرق ًا للهدنة

اجلمعة

سجلت غ��رف��ة عمليات ض�ب��اط االرت�ب��اط والتنسيق ل��رص��د خ��روق��ات
العدوان بمحافظة الحديدة 49 ،خرقاً.
وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بني خروقات قوى العدوان
تحليق طائرات تجسسية يف أجواء حيس والجبلية.
وأش ��ار امل�ص��در إىل أن ال�خ��روق تضمنت  13خ��رق��اً بقصف مدفعي
و 26خرقاً باألعرية النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها  150خرقاً للهدنة اإلنسانية
والعسكرية.
وأوض� ��ح م �ص��در ع �س �ك��ري أن خ ��روق ��ات ال� �ع ��دوان ،ت�م�ث�ل��ت يف 34
خ��رق��اً بتحليق للطريان االستطالعي املسلح والتجسيس ع��ىل أج��واء
محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،الجوف ،صعدة ،الحديدة ،الضالع،
البيضاء وجبهات الحدود.
وأشار املصدر إىل رصد أربعة خروقات باستحداث تحصينات ملرتزقة
ال �ع ��دوان يف ش �م��ال ح�ي��س ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة ،وخ ��رق ب�ت�ج�م�ع��ات
عسكرية لعدد من آليات وأفراد من مرتزقة العدوان يف العنني بجبل
حبيش يف محافظة تعز.
وب ��ني أن ��ه ت��م ت�س�ج�ي��ل خ ��رق ب�ض��رب��ات ج��وي��ة ل�ل�ط��ريان االس�ت�ط��الع��ي
املسلح التابع للمرتزقة عىل معسكر اللواء  31حماة إب ،نتج عنه
استشهاد املساعد نعمان ناصر الرصاص وإصابة العقيد صالح يحيى
م�ط�ه��ر رئ �ي��س ع�م�ل�ي��ات ال �ل ��واء وال �ج �ن��دي ع �ب��ده ع��ي ال �ع��زي ال�ج��رع��ي
وعبدالله عي عبدالله جميل ومحمد أحمد مسعد السلطان وإعطاب
أحد األطقم.
وأك ��د امل �ص��در ت�س�ج�ي��ل  77خ��رق��اً ب��إط��الق ن ��ار ع��ىل م �ن��ازل امل��واط�ن��ني
ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة،
صعدة ،الضالع ،الحديدة ،وجبهات الحدود.
وأف ��اد امل�ص��در ب��رص��د  33خ��رق��اً ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي مل��رت��زق��ة ال�ع��دوان،
ع��ىل م�ح��اف�ظ��ات م ��أرب ،ت�ع��ز ،ح�ج��ة ،ص�ع��دة ،ال�ح��دي��دة ،وج�ب�ه��ات
م��ا وراء ال �ح��دود ،ح�ي��ث اس�ت�ه��دف ق�ص��ف م��دف�ع��ي م�ك�ث��ف ل�ل�م��رت��زق��ة
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي والروضة وملعاء
بمحافظة مأرب.
كما استهدف قصف مدفعي ،مواقع الجيش واللجان الشعبية يف
الطينة وغرب حرض واملزرق وبني حسن بمحافظة حجة ،ويف الصبة
باملالحيظ ورازح بمحافظة صعدة.
وذكر املصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة ،استهدف مواقع
ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف ج�ن��وب وش�م��ال ح�ي��س بمحافظة ال�ح��دي��دة ويف
ال�ص�ل��و ب�م�ح��اف�ظ��ة ت�ع��ز ويف ج�ب��ل ال �ع �م��دة ب �ن �ج��ران وب��ات �ج��اه ال�ص�ي��اب��ة
بوادي جارة يف جيزان.

وأك ��د امل�ص��در رص��د  77خ��روق��ات ب��إط��الق ن��ار ع��ىل م�ن��ازل امل��واط�ن��ني
ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة،
صعدة ،الضالع ،الحديدة وجبهات الحدود.
وأف��اد امل�ص��در بتسجيل  47خ��رق��اً بقصف مدفعي للمرتزقة ،عىل
محافظات م��أرب ،تعز ،حجة ،صعدة ،الحديدة ،حيث استهدف
قصف مدفعي مكثف ،م��واق��ع الجيش وال�ل�ج��ان الشعبية يف البلق
الشرقي وملعاء والكسارة يف محافظة مأرب.
ك�م��ا اس�ت�ه��دف ق�ص��ف م��دف�ع��ي ،م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف امل��زرق
وحرض بمحافظة حجة ،ويف املالحيظ واملدافن بمحافظة صعدة.
وذكر املصدر ،أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع
الجيش واللجان الشعبية يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وباتجاه
شمال وجنوب وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وعىل مواقع
الجيش واللجان يف األحطوب والصلوب بمحافظة تعز.
كما سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات
العدوان بمحافظة الحديدة 93 ،خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن الخروقات العدوان تضمنت
ثالث غارات للطريان التجسيس عىل حيس ،واستحداث تحصينات
قتالية يف الجبلية.
وأش��ار املصدر إىل أن ال�خ��روق شملت تحليق  13طائرة تجسسية
يف أجواء حيس والجبلية ،و 35خرقا بقصف مدفعي ،و 40خرقا
باألعرية النارية املختلفة.

 59خرق ًا في احلديدة و 182خرق ًا للهدنة

 49خرقا في احلديدة و 150خرق ًا للهدنة

 196خرق ًا للهدنة و 93خرق ًا في احلديدة

مثل اإلرادة الصلبة لالرتقاء بالقوات املسلحة

للهدنة اإلنسانية
والعسكرية

سجلت غ��رف��ة عمليات ض�ب��اط االرت�ب��اط والتنسيق ل��رص��د خ��روق��ات
العدوان بمحافظة الحديدة 81 ،خرقاً.
وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بني خروقات قوى العدوان
ثالث غارات للطريان التجسيس عىل الجبلية وحيس ،وتحليق خمس
طائرات تجسسية يف أجوائهما.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات شملت أيضا استحداث تحصينات
قتالية يف الجبلية وحيس ،و 17خرقا بقصف صاروخي ومدفعي،
و 54خرقا باألعرية النارية املختلفة.
ك �م��ا ارت �ك �ب ��ت ق ��وى ال� �ع ��دوان وم��رت��زق �ت �ه��ا  202خ ��روق ��ات ل�ل�ه��دن��ة
اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت يف خرق تحليق
ً
للطريان الحربي األباتيش املعادي يف أجواء عسري ،و 42خرقا بتحليق
للطريان االستطالعي املسلح والتجسيس يف أجواء محافظات مأرب،
تعز ،حجة ،الجوف ،صعدة ،الحديدة ،الضالع ،وجبهات الحدود.
وأش� ��ار امل �ص��در إىل رص ��د خ ��رق مل��رت��زق��ة ال �ع ��دوان ب�ق�ص��ف ص��اروخ��ي
باتجاه م��واق��ع الجيش واللجان الشعبية يف ش��رق حيس بمحافظة
الحديدة ،وخرق آخر بعملية تسلل ملجموعة من عناصر املرتزقة يف
الضباب بمحافظة تعز.
وأف� � ��اد امل� �ص ��در ب ��ارت �ك ��اب امل ��رت ��زق ��ة ل �خ �م �س��ة خ� ��روق� ��ات ب��اس �ت �ح��داث
ت�ح�ص�ي�ن��ات يف م�ن�ط�ق��ة ال�ش�ب�ك��ة ب �ن �ج��ران ،ويف خ �ل��ف م ��زرع ��ة م�س�ت��ور
بمنطقة الجبلية يف مديرية التحيتا وجنوب وشرق حيس بمحافظة
الحديدة.
ول �ف ��ت امل �ص ��در ال �ع �س �ك ��ري إىل أن� ��ه ت ��م ت �س �ج �ي��ل خ �م �س��ة خ ��روق ��ات
ب�ض��رب��ات ج��وي��ة ل�ل�ط��ريان االس�ت�ط��الع��ي امل�س�ل��ح ال�ت��اب��ع ل�ل�م��رت��زق��ة عىل
منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان يف التبة الخضراء وموقع
الهندسة يف باب غلق بمحافظة الضالع ،ويف منطقة غبار يف الكدحة
بمحافظة تعز ويف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ويف شمال حيس
بالحديدة.
وأك ��د امل �ص ��در رص ��د  111خ ��رق ��اً ب ��إط ��الق ن ��ار ع ��ىل م �ن ��ازل امل��واط �ن��ني
ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة،
صعدة ،الضالع ،الحديدة وجبهات الحدود.
وب � ��ني امل � �ص� ��در أن � ��ه ت� ��م ت �س �ج �ي ��ل  36خ� ��رق� ��اً ب �ق �ص ��ف م ��دف �ع ��ي ع��ىل
محافظات م��أرب ،تعز ،حجة ،صعدة الحديدة ،وجبهات ما وراء
ال �ح��دود ،ح�ي��ث اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال �ع��دوان ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي مكثف
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي والروضة وملعاء
بمحافظة مأرب.
كما استهدف مرتزقة العدوان مواقع الجيش واللجان الشعبية يف
الطينة وغ��رب ح��رض وامل��زرق بمحافظة حجة ،ويف منطقة الضيعة
واملصينعة ب��رازح وعىل الشبكة باملدافن وعىل جبل كاظم باملالحيظ
يف محافظة صعدة.
وذكر املصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة ،استهدف مواقع
الجيش واللجان يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وباتجاه شمال
وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة ويف مقبنة بمحافظة تعز،
وكذلك يف جبل قمبورة الصباية ووادي جارة يف جيزان ويف الشبكة
وجبل العمدة بنجران.

عسكرية

متابعة :نبيل السياغي

اختتمت بمحافظة البيضاء حملة
التوعية من مخاطر األلغام والقنابل
ال �ع �ن �ق ��ودي ��ة وم �خ �ل �ف ��ات ال� �ح� ��روب،
التي نفذها املركز التنفيذي للتعامل
م ��ع األل �غ ��ام ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ش��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل وف ��رع امل�ج�ل��س
األعىل للشؤون اإلنسانية ،والسلطة
املحلية باملحافظة,
هدفت الحملة التي استمرت 40
ي��وم��ا ب��دع��م م ��ن م�ن�ظ�م��ة ال�ي��ون�ي�س��ف
ب �م �ش ��ارك ��ة  26م �ش ��ارك ��ا وم �ش ��ارك ��ة
م��ن م��دي��ري��ات "ال �س��وادي��ة ،ون��اط��ع،
ون � � � �ع � � � �م� � � ��ان ،وردم� � � � � � � � � � ��ان ،وم � ��دي� � �ن � ��ة
ال � � �ب � � �ي � � �ض � � ��اء" ،إىل ت� � �ع � ��زي � ��ز ال � ��وع � ��ي
املجتمعي بمخاطر األلغام والقنابل
ال� �ع� �ن� �ق� ��ودي� ��ة ،وت � �ع� ��ري� ��ف امل ��واط� �ن ��ني
بكيفية التعامل مع األجسام الغريبة
والتوعية بأهمية االبتعاد عنها وإبالغ
الجهات املعنية بها.
وأش� ��اد م �ح��اف��ظ ال �ب �ي �ض��اء ع�ب��دال�ل��ه
ادري��س ب��ال��دور اإلن�س��اين ال��ذي يقوم
ب� ��ه امل� ��رك� ��ز ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل �ل �ت �ع ��ام ��ل م��ع
األل� �غ ��ام يف إي �ص ��ال رس ��ائ ��ل ال �ت��وع �ي��ة
بمخاطر األلغام والقنابل العنقودية
ومخلفات الحروب.
وأش ��ار إىل أه�م�ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ م�ث��ل ه��ذه

ال �ح �م ��الت ال �ت ��وع ��وي ��ة ل �ت �ش �م��ل ك��اف��ة
م ��دي ��ري ��ات امل �ح ��اف �ظ ��ة ال �ت ��ي ت �ع��رض��ت
ل�ل�ق�ص��ف م ��ن ق�ب��ل ال �ع ��دوان ب�ج�م�ي��ع
أن� ��واع ال �ق �ن��اب��ل ب �م��ا ف�ي�ه��ا ال�ع�ن�ق��ودي��ة
وال �ت ��ي م ��ا ت� ��زال ت �ش �ك��ل خ �ط ��ورة ع��ىل
حياة املواطنني.
ويف االخ � � �ت � � �ت � � ��ام ب� � �ح� � �ض � ��ور وك � �ي� ��ل
املحافظة للوحدات اإلدارية عبدالله
ال� � �ج� � �م� � ��ايل ،أش� � � � � ��ارت م � ��دي � ��ر م �ك �ت ��ب
ال � � � �ش� � � ��ؤون االج � �ت � �م � ��اع � �ي � ��ة وال � �ع � �م� ��ل
ب� ��امل � �ح� ��اف � �ظ� ��ة ف� ��اط � �م� ��ة امل � �ظ � �ف � ��ري إىل
ح� � ��رص ف� � ��رق ال� �ت ��وع� �ي ��ة ع � ��ىل إي� �ص ��ال
ال � ��رس � ��ائ � ��ل اإلرش � � ��ادي � � ��ة إىل امل �ج �ت �م ��ع
بمخاطر األلغام والقنابل العنقودية
ومخلفات الحروب وكيفية التعامل
مع األجسام الغريبة.
ف �ي �م��ا اس �ت �ع ��رض م �ش ��رف م �ش ��روع
ال�ت��وع�ي��ة ل�ل�ف��رق امل �ش��ارك��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة
ال � �ب � �ي � �ض � ��اء أم � � � ��ني ال � � � � ��رح امل � ��واض � �ي � ��ع
وامل� �ح ��اور ال �ت��ي ت�ض�م�ن�ت�ه��ا ال �ح �م �ل��ة يف
امل��دي��ري��ات امل�س�ت�ه��دف��ة م��ن ال�ت��وع�ي��ة..
م �ث �م �ن��ا ت �ع ��اون ال �س �ل �ط��ة امل �ح �ل �ي��ة م��ع
ال �ف ��رق امل �ي ��دان �ي ��ة وت �س �ه �ي��ل م�ه��ام�ه��م
خ ��الل ال �ن ��زول امل �ي ��داين إىل امل��دي��ري��ات
املستهدفة.
ويف الختام تم تكريم املشاركني يف
الحملة.

من الرؤية الوطنية
للشهيد الصماد
«يد حتمي و يد تبني»
العقيد احمد الشيبة

بداية نشكر الله عىل هذه االنتصارات طيلة الثماين السنني وأعداء
هذا الشعب يتكالبون عليه ويحاصرونه ولكن بفضل الله والقيادة
ورجال الرجال الذين ضحوا بدمائهم هاهو الشعب اليمني يجني
ث�م��ار تضحيته ع��زة شموخا ك��رام��ة وم��ا ن�ش��اه��ده م��ن ه��ذه ال�ع��روض
العسكرية التي اده�ش��ت العالم ل��م ت��أت م��ن ف��راغ ب��ل انها ات��ت من
اخالص وبذل جهد من رجال الرجال يف الجيش واللجان الشعبية
ق �ي��ادات وأف ��راد وك��ذل��ك ق ��وات ال�ت�ص�ن�ي��ع ال�ح��رب��ي ال��ذي��ن ب�ن��وا ال�ق��وة
الصاروخية بناء متكامال صنعة عتادا رغم الحصار املفروض..
ذل ��ك ان �ه��م ي�س�ت�ش�ع��رون ج�م�ي�ع��ا امل �س��ؤول �ي��ة امل �ل �ق��اة ع ��ىل ع��ات�ق�ه��م
ام ��ام ال �ل��ه س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل وام� ��ام ال�ش�ع��ب امل �ق �ت��ول ظ�ل�م��اً وع��دوان��ا
والذين ادركوا انه يجب عليهم ان يدافعُ وا عن كرامة هذا الشعب
واس �ت �ق ��الل ��ه ،وك ��ان ��وا يف ام ��س ال �ح��اج��ة اىل ال�ت�ص�ن�ي��ع وال ��دف ��اع ع��ن
ه��ذا الشعب فوفقهم الله سبحانه وتعاىل ون��ال��وا الشرف العظيم
وال �ت��اري� ٌ�خ امل�ج�ي��د ف��ام�ت��أت ق �ل��وب اب �ن��اء ه ��ذا ال�ش�ع��ب ف �خ��راً وت�ب��اه�ي��اً
وتعالياً بني كل العالم ،بعد ان كان قد اصاب هذا الشعب اليأس،
واإلح �ب��اط ،م�م��ن ح�ك�م��وه يف ال�س��اب��ق ،ف�ل��م يستطيعوا ان يصنعوا
شيئا.
ولكن بفضل الله العظيم وال��ذي هيأ لهذا الشعب قيادة قرآنية
واملتمثلة يف السيد القائد /عبدامللك بن بدرالدين الحويث -يحفظه
ال �ل ��ه -اس �ت �ط��اع ه ��ذا ال �ق��ائ��د ب �ف �ض��ل ال �ل ��ه ،ت �ح��وي��ل اآلالم واألوج � ��اع
وال �ح �ص��ار اىل ن �ج��اح ع�م��ي واس �ت �ط��اع ان ي �ح��ول ك��ل ال �ت �ح��دي��ات اىل
فرص ،وذلك كان كما عمله االم��ام الخميني «رحمة الله تغشاه»
عندما قام بثورته املجيدة والتي تكالب عليها كل قوى الشر ،ولكن
ب�ف�ض��ل ال�ل��ه وق�ي��ادت�ه��م ال�ح�ك�ي�م��ة وج�ه��وده��م اص�ب�ح��ت ال�ج�م�ه��وري��ة
اإليرانية هي من تنتج ،هي من تصنع ،وقد اكتفت ذاتياً وسطرت
م �ن �ت �ج��ات �ه��ا اىل دول اخ � ��رى رغ � ��م س �ع ��ي أه � ��ل ال �ش ��ر واإلف � �س � ��اد إىل
محاصرتها لكنهم فشلوا ولم يفعلوا بها يشء ألنها مكتفيه ذاتياً.
ذل � ��ك إن� �ه ��ا ب ��ذل ��ت ج � �ه� ��داً ج �م ��اع �ي ��اً وت �ك ��اف �ل ��ت وم� �ش ��ت ع� ��ىل رؤى
صحيحة ،وتجارب ناجحة.
وق� ��د وص �ل ��وا اىل م ��ا وص �ل ��وا ال �ي ��ه م ��ن ال �ت �ط ��ور واالب � � ��داع وال �ت �ق��دم
ال�ص�ن��اع��ي وال�ع�ل�م��ي وال�ع�م��ي ق�ف��زة واح ��دة وخ ��الل ف��رة وج �ي��زة ,ال
انهم بدأوا من نقطة الصفر واعتمدوا عىل انفسهم.
رغ ��م ك ��ل م�ن�ه��م ن�ف�س��ه ع ��ىل ان ي �ش ��ارك ب �م��ا ي�س�ت�ط�ي��ع ب��دع��م ه��ذا
املخرع واملنتج واملصنع حتى يصبح ذا جودة ال مثيل لها يف العالم.
ه�ن��ا ال�ح�ك�م��ة ف�ي�ج��ب علينا ك�ش�ع��ب ي�م�ن��ي ً
اوال :ي�ج��ب ع��ىل ال��دول��ة
نفسها ان تفتح اعينها بجد واجتهاد عىل املنتجني ان تكون املنتجات
ذات ج��وده عالية وننتج ،ونتوسع ،ما يكفي ه��ذا الشعب من كل
امل�ن�ت�ج��ات ال�ت��ي نحتاجها وت��دع�م�ه��م ال��دول��ة ب�م��ا يصنعون وينتجون
كما هو مصنوع يف الدول التي اصبحنا سوقاً استهالكياً ملنتجاتها،
وان يكون املنتج ذا خامات وباياد يمنية وباسعار مناسبة يك يكون
باستطاعة اي مواطن شراؤه.
وهنا تتحقق مصلحة الشعب يف االكتفاء الذايت والكل مسؤول
امام الله يف ان يُشجع التصنيع املحي ويزيل من عقليته اليأس.
ً
مستحيال ان نرى ما يصنعه اآلخرون يصنع يف اليمن.
فليس
فهم ليسوا اال بشر مثلنا.
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بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

يف ضوء التبايُن البي
بي الوزيرتي

هل تحسن الداخلية
الربيطانية معاملة
املهاجرين؟!
ل�ق��د ك��ان��ت ع�ن�ص��ري��ة رئ�ي��س وزراء بريطانيا
امل �ن �ت �ه �ي��ة والي �ت ��ه «ب ��وري ��س ج ��ون �س ��ون» ف� َّ�ج��ة
والف �ت��ة ،ت�ج�ل��ت أوض ��ح م�ظ��اه��ره��ا يف اع�ت�م��اد
أغ �ل ��ب م �ه ��رج ��ان ��ات ��ه ال �ت ��ي ت ��رت ��ب ع �ل �ي �ه��ا ف ��وزه
ب�م�ن�ص��ب رئ ��اس ��ة وزراء دول �ت ��ه ع ��ىل ال ��روي ��ج
الت � �ف � ��اق «ال� ��ربي � �ك � �س� ��ت» ال � � ��ذي م �ك �ن ��ه -ب �ع ��د
االستفتاء عليه -م��ن سلخ بريطانيا النسبي
ع ��رب خ��روج �ه��ا م ��ن «االت �ح ��اد األورب � ��ي» -م��نعمقها االسراتيجي الغربي.
ول �ع ��ل األم � ��ر األخ� �ط ��ر ق ��د ت �م �ح ��ور يف رب ��ط
«ب � ��وري � ��س ج� ��ون� �س� ��ون» ه � ��ذا امل �ظ �ه ��ر ب �م �ظ �ه��ر
ت�ع�ن� ُ
�ص��ر آخ ��ر ت�م�ث��ل يف ك ��رثة وع ��وده بتسخري
كل جهوده وتوظيف كل ما تمتلكه حكومته
م� ��ن إم �ك ��ان �ي ��ات ل �ل �ح ��د م� ��ن ب� �ل ��وغ امل �ه ��اج ��ري ��ن
وامل �ه��اج��رات وال��اج�ئ��ني وال��اج �ئ��ات ش��واط��ئ
آبه بما يحدق بهم يف عرض بحر
بريطانيا غري ٍ
«امل��ان��ش» -يف ض��وء تبنيه ت�ل��ك ال�ت�ش��دي��دات-
م ��ن ش �ب��ح امل �م ��ات ،ال س�ي�م��ا وق ��د وض ��ع ع��ىل
رأس وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال��ربي�ط��ان�ي��ة -يف سبيل
ت �ح �ق �ي��ق ت �ل ��ك ال �غ ��اي ��ة ال ��اإن �س ��ان �ي ��ة -امل ��دع ��وة
«بريتي باتيل» التي تشاطره الهواية ،وال تقل
ً
عنصرية وأنانية ،وقد
عنه -من ناحية ثانية-
أش��ار إىل تشاطرهما ه��ذا الشعور العنصري
األع �م ��ى «س� ��ون أوغ� ��راي� ��دي» م �س��اع��د رئ�ي��س
ت�ح��ري��ر «إن��دب�ن��دن��ت ع��رب�ي��ة» يف س�ي��اق ت�ق��ري��ره
امل �ع �ن ��ون [أع� �ط ��ى ج ��ون �س ��ون وب ��ات �ي ��ل ال �ض ��وء
األخضر للعنصريني خال البطولة األوروبية]
الذي نشر يوم األربعاء  14يوليو  2021املايض
ع ��ىل ه��ام��ش ال �ب �ط��ول��ة ال �ك ��روي ��ة األوروب� �ي ��ة-بقوله( :إن من املحزن ًّ
جدا سلوك أشخاص
م�ث��ل «ب��ري �ت��ي ب��ات �ي��ل» و«ب ��وري ��س ج��ون�س��ون»
وغريهما َّ
ممن باركوا العنصرية منذ أسابيع
عدة وأعطوها ضوءاً أخضر.
ص�ح�ي��ح أن ه ��ذا غ ��ري م �ف��اج��ئ ،ل�ك�ن��ه ي�ب�ق��ى
ً
مبعثا عىل الخجل ،ويجعلنا نتساءل :ملاذا

ال ي��زال أم�ث��ال ه��ؤالء ح�ت��ى يف ال��وق��ت ال�ح��ايل
ي� ��رف� �ض� ��ون أن ي �ش �ج �ب ��وا م � �م� ��ارس� ��ات أول� �ئ ��ك
العنصريني).
وإذا ك ��ان ��ت م �ظ ��اه ��ر ال �ع �ن �ص��ري��ة ق ��د ب ��رزت
يف س� �ل ��وك «ب � ��وري � ��س ج ��ون� �س ��ون» و«ب ��ري �ت ��ي
ب ��ات �ي ��ل» إىل ه ��ذه ال ��درج ��ة ال �ف � َّ�ج ��ة ض ��د أب �ن��اء
ق��ارت�ه��م األوروب �ي ��ة ،ف�ق��د ك��ان��ت أش � َّ�د س �ف��ورًا
وفجاجة مع أبناء القارات األخرى وبخاصة
أب�ن��اء املجتمعات اإلس��ام�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة ،فقد
�ال
ت ��ول �ي ��ا -ب �ح �س ��ب م ��ا أوردت � � ��ه يف س �ي ��اق م �ق � ٍ
نشرته ي��وم الجمعة ال�� 26من نوفمرب املايض
يف م��وق��ع «ع��رب ج��ورن��ال»ِ -ك� رْ َ�رب (إص��دار ق��رار
حظر الجناح السيايس من «حركة حماس»
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال ��ذي ال ي�ت�ع��دى ك��ون��ه ت�م�ه�ي� ً�دا
لتصنيفها ح��رك��ة إره��اب�ي��ة ،وق��د س��وغ لذلك
القرار بتربيرات سياس َيّةَّ ،إال أن واقع الحال
ي ��ؤك ��د -وب� �م ��ا ال ي � ��دع ل �ل �ش��ك أي م� �ج ��ال -أن
ب��واع �ث��ه س�ي��اس�ي��ة ت �ه��دف إىل ال �ت �ح��ري��ض ع��ىل
الحد من ظاهريت
كل ما هو فلسطيني ،وإىل
ِّ
مقاطعة «الكيان الصهيوين» والتعاطف مع
«القضية الفلسطينية» اللذين بدأا ينتشران
يف األوساط املجتمعية الربيطانية).
وق ��د أج ��ىل واح � � ً�دا م ��ن م �ظ��اه��ر ت�ش��دده�م��ا
وع�ن�ص��ري�ت�ه�م��ا ال�ف�ج��ني إزاء أف ��واج ال��اج�ئ��ني
«دوم�ي�ن�ي��ك ك��اش�ي��اين» م��راس��ل «ب��ي ب��ي يس»
ل �ل �ش��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة يف س �ي ��اق ت �ق��ري��ره ال ��ذي
كان قد نشره يف ال�� 25من نوفمرب عام 2021
امل��ايض بقوله( :وق��د أخ��رب وزي��ر الهجرة «ت��وم
ب ��رس� �غ ��اف» ن � ��واب م �ج �ل��س ال �ع �م ��وم يف 17
ن��وف �م��رب ال �ح ��ايل ب��أن��ه ح �ت��ى اآلن ج ��رت إع ��ادة
خ �م �س��ة م �ه ��اج ��ري ��ن ف �ق ��ط إىل ال� ��رب األوروب � ��ي
خ��ال  ،2021بينما م�ن�ح��ت وزي ��رة ال��داخ�ل�ي��ة
«ب ��ري� �ت ��ي ب ��ات� �ي ��ل» م � �س � ��ؤويل ق � � ��وات ال� �ح� ��دود
ص��اح�ي��ة رف��ض دخ ��ول ق ��وارب ال��اج�ئ��ني إىل
مياه اململكة املتحدة يف ظروف محددة).
ول �ع ��ل غ � ��روب ع �ه��د «ب ��وري ��س ج��ون �س��ون»
و«بريتي باتيل» التي استقالت من منصبها
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ان �ت �ه��اء والي� ��ة «ج ��ون �س ��ون» يف
ت� �ص� ��رف أق � � ��رب إىل ال� �ت� �ض ��ام ��ن ،وم � ��ا أع �ق ��ب
ذل ��ك م ��ن ف ��وز «ل �ي ��ز ت � ��راس» ب ��رئ ��اس ��ة «ح ��زب
امل �ح ��اف �ظ ��ني» ورئ� ��اس� ��ة وزراء ب ��ري �ط ��ان �ي ��ا ع��ىل
ح � � ٍّ�د س � ��واء وم �س��ارع �ت �ه��ا إىل ت �ع �ي��ني ال�ك�ي�ن�ي��ة
األب امل ��وري �ت ��ان �ي ��ة األم «س� ��وي� ��ا ب ��ري �ف ��رم ��ان»
وزي � ��رة ل �ل��داخ �ل �ي��ة يف ح �ك��وم �ت �ه��ا ال �ت ��ي ض�م��ت
يف صفوفها عىل رأس ثاث حقائب سيادية
وألول مرة -ثاثة وزراء من أصول مهاجرة،ي�م�ث��ل م�ن�ع�ط� ً�ف��ا ج ��دي � ً�دا يف ت ��أري ��خ ب��ري�ط��ان�ي��ا،
وف��رص��ة لها ل��رم�ي��م عاقاتها م��ن ج��دي��د مع
م�ح�ي�ط�ي�ه��ا ال �ق��ري��ب وال�ب�ع�ي��د وت�خ�ف�ي��ف ح��دة
ال� �ت� �ش ��دد ض� ��د امل �ه ��اج ��ري ��ن وط ��ال� �ب ��ي ال �ل �ج ��وء
الجدد.
أم ��ا ت�ص�ن��ع ال �ت �ش��دد م��ن ق�ض�ي��ة امل�ه��اج��ري��ن
ال��ذي ص��اح��ب ت�ن��اف��س «ل�ي��ز ت ��راس» و«ري��ي
سوناك» عىل الفوز بمنصب رئيس الحكومة
خ �ل� ً�ف��ا ل ��«ب ��وري ��س ج ��ون �س ��ون» ال � ��ذي أش ��ارت
إليه افتتاحية «اندبندنت ع��رب��ي» ي��وم األح��د
ً
قائلة -يف معرض استهجان
 31يوليو 2022
املبالغة التي عمدا إليها يف هذا الشأن( : -إن
ال�ش�خ�ص��ني ي�ت�ن��اف�س��ان ب �ض��راوة ع��ىل منصب
رئيس الوزراء املقبل ،وينخرطان يف مزايدات
م�ت��واص�ل��ة ل�ل�ت�ف��وق ع��ىل ب�ع�ض�ه�م��ا ب�ع�ض��اً من
خ ��ال إع ��ان س �ي��اس��ات أك ��رث ت �ط��رف��اً ت�ع�ت��ربه��ا
غالبية واضحة من املواطنني مثرية لاشمئزاز
واالزدراء) ،ف �ه��و م �ج��رد ن ��وع م ��ن اس��رض��اء
الغوغاء ،ومن غري املتوقع أن يكون له تطبيق
فعي عىل أرض الواقع ،بل يمكن االستدالل
بما حفلت به حكومة «ليز تراس» من تنوع
غ ��ري م �س �ب��وق يف ت ��أري ��خ ب��ري �ط��ان �ي��ا ع ��ىل م ��ا ق��د
تنتهجه «ليز تراس» من سياسة االعتدال.
أما إسنادها حقيبة الداخلية إىل وزيرة ذات
ُ
فنتوقعه مؤشرًا ضمن ًيّا عىل
أصول مهاجرة
ٍ
ما قد يحظى به املهاجرون بهدف اللجوء أو
بهدف االنخراط يف سوق العمالة من تحسن
نسبي يف املعاملة.
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(املبادرات) األمريكية بني اليمن وأوروبا
سبع سنوات ونصف من العدوان عىل اليمن واإلنسانيّة
ت ��ذب ��ح ع ��ىل م ��ذاب ��ح األم � ��م ال� �ع� ��وراء امل �ت �ح ��دة س �ب ��ع س �ن ��وات
ّ
ليهتز
ون�ص��ف م��ن ال�ق�ت��ل وال� ّ�دم��ار وال�ح�ص��ار ل��م ت�ك��ن ك��اف�ي��ة
ض �م��ري (امل �ج �ت �م��ع ال � � ّ�دويل) إذا وج ��د أم ��ام ف �ظ��اع��ة م ��ا ارت�ك�ب��ه
بحق ّ
ّ
الشعب اليمني ،فمنذ
�ادات
ال�ع��دوان م��ن م�ج��از َر وإب � ٍ
إع ��ان ال �ع ��دوان ال ��ذي ات�خ��ذ ل �ع��دوان��ه اإلره ��اب ��ي ع��ىل ال�ي�م��ن
ت�س�م�ي��ات م�ث��ل (ع��اص�ف��ة ال �ح��زم) و(ع��اص�ف��ة األم ��ل) ال�ت��ي لم
ّ
تجن منها دول
تحقق أي هدف من أهدافه املعلنة ال بل لم ِ
العدوان سوى املزيد من الهزائم أدركت قوى العدوان ويف
ّ
مقدمتها واشنطن والرياض وأبو ظبي ّ
إن استمرار العدوان
لم يعد يجدي نفعاً يف ّ
ظل تراكم الهزائم التي منيت بها،
وم��ع ان ��دالع ش ��رارة ال�ح��رب ال�رّوس�ي��ة األوك��ران�ي��ة ب��ات��ت دول
العدوان أمام حاج ٍة ملحّ ة لتربيد بعض الجبهات يف املنطقة
ّ
متعدد
مستنقع
السقوط يف
وإعادة تحديد أولويّاتها وعدم ّ
ٍ
ال�ج�ب�ه��ات واألق�ط��اب ق��د يستنزف األم��ري��ي ب��ال� ّ�درج��ة األوىل
ّ
ويعمّ ق أزماته يف ّ
الداخل والخارج ال سيّما يف ظل تصاعد
أزم��ة ال� ّ�ط��اق��ة ال�ت��ي ك��ان��ت م��ن أوىل إف ��رازات ال�ح��رب ال�رّوس� ّي��ة
األوكرانيّة والتي دفعت باألمريي ّ
اللجوء للتهدئة ليس من
ّ
ّ
حقوقي بل من منطلق تطويق
قانوين أو
إنساين أو
منطلق
ٍّ
ٍ
ٍ
ّ ٍ
ً
والحد من عمليّة انهياره وعدم سيطرته وفقا ملا يي:
أزماته

 - 1إعطاء األولويّة يف املواجهة للحرب الرّوسيّة األوكرانيّة
التي يعتربها األمريي معركته بامتياز..
 - 2تربيد باقي الجبهات ومحاولة إبقائها تحت سيطرته
النفط يف ظلّ
ال سيّما الجبهة اليمنيّة من أجل زيادة إنتاج ّ
األزمة التي تشهدها أوروبا والعالم بعد الحرب الرّوسيّة..
 - 3ن��زع فتيل االنفجار بني لبنان والكيان ّ
الصهيوين عىل
خ�ل�ف�ي��ة ت�ص��اع��د ال �خ��اف ح ��ول ال �ح��دود ال�ب�ح��ر ّي��ة وال� � ّ�رثوات
ّ
النفطيّة والغازيّة للبنان..
 - 4اعتماد أساليب جديد ٍة يف حروبها عىل محور املقاومة
ّ
ودول ��ه م�ث��ل (ال�ح�ص��ار االق �ت �ص��ادي) يف ال�ي�م��ن وغ ��زة وف��رض
امل ��زي ��د م ��ن ال �ع �ق��وب��ات ع ��ىل إي � ��ران وس ��وري ��ا ول �ب �ن��ان وان �ت �ه��اج
ديبلوماسيّة ّ
الثعالب واملراوغة إلطالة أمد األزمات وحماية
�س�ع��ودي اإلم��ارايت) وضمان
كيانات حلفائها (اإلس��رائ�ي��ي ال� ّ
عدم استهدافها واستنزافها..
ت �ل��ك ه ��ي االس ��رات �ي �ج � ّي ��ة ال �ت ��ي ي �ع �ت �م��ده��ا ال �ب �ي��ت األب �ي��ض
ً
وح �ل �ف ��اؤه ال �ت ��ي ت �ظ �ه��ر ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة (م ��اك ��ا م ��ن أج��ل
�س ��ام) ي�خ�ف��ي خ�ل�ف��ه ش �ي �ط��ان ال � ّ
�ش � ّر امل �ط �ل��ق ال ��ذي ي�ح�م��ل
ال � ّ
�ادرات (ان �س��ان � ّي��ة) يف ظ��اه��ره��ا ل�ك� ّ�ن�ه��ا ع�ن�ص��ر ّي��ة وع��دوان� ّي��ة
م �ب �
ٍ
يف مضمونها ،أوىل تجليات تلك املبادرات ّ
الشيطانية بدت
ً
ً
واض �ح ��ة وج�ل�ي��ة م�ن��ذ ت��وق�ي��ع ات �ف��اق ال�ه��دن��ة يف ال�ي�م��ن .ففي

ل �ت �ق��ات��ل دف ��اع ��اً ع ��ن أوروب � ��ا وش �ع��وب �ه��ا
ظاهر املبادرة وعنوانها (هدنة إنسانيّة)
(السامية) منذ ّ
حرب وحصا ٌر ال ّ
ٌ
اللحظة األوىل للحرب
يقل
بينما يف الواقع هي
ّ
إرهاباً وإجراماً عن العدوان العسكريّ
الرّوسية األوكرانيّة ان��ربى األمريكيّون
إىل ج��ان��ب األوروب �ي ��ني يف م�ع��رك��ة منع
بل هي ع��دوان ألبس ث��وب اإلنسانيّة ال
سيّما يف ّ
ال �ح �ص ��ار ال� ّ�ن �ف �ط��ي ع ��ن أوروب � ��ا وت��أم��ني
ظل عدم التزام قوى العدوان
ً
األم��ري� ّ
(السامية)
�ي ال�س�ع��وديّ ب��ال�ه��دن��ة وإص ��راره
البدائل خوفا من انقراض ّ
بينما يف اليمن إنسانيّة تباد وحضارة
ع ��ىل ع ��دوان ��ه م ��ن خ ��ال اح �ت �ج��از س�ف��ن
تغتال ب��أي��دي أدوات أمريكا وال��ري��اض
ال � ّ�ن �ف ��ط رغ ��م ت�ف�ت�ي�ش�ه��ا وح �ص��ول �ه��ا ع��ىل
وأبو ظبي من املرتزقة دون أن يأخذوا
ال � ّت �ص ��اري ��ح ال ��ازم ��ة م ��ن األم� ��م امل �ت �ح��دة
ً
العربة من أسافهم ودون أن يدركوا
إضافة إىل لجوء العدوان ملمارسة املزيد
ّ
م��ن ال� ّ
ح �ق��ائ��ق م ��ا س �ت ��ؤول إل �ي ��ه األم � ��ور ال �ت��ي
والتحكم
�ض�غ��ط ب�ف��رض ال�ح�ص��ار
ت �ق��ول ّأن ��ه يف ح ��ال اس �ت �م��رار ال �ع ��دوان
وع ��دم االل �ت ��زام ب��دف��ع روات ��ب امل��وظ�ف��ني
ب ��وج �ه ��ه ال �ج ��دي ��د واس� �ت� �م ��رار ال �ح �ص��ار
وفتح الطرقات بني املحافظات ،ورفع
#
عواضة
شوقي
ٌ
تحت مسمّ ى الهدنة ّ
ال �ح �ص��ار ع ��دا ع ��ن ال �خ ��روق ��ات ال �ي��وم � ّي��ة
ذاهبة
فإن األمور
ال �ت ��ي ت ��رص ��ده ��ا خ �ل � ّي��ة اإلع � ��ام األم �ن ��ي،
باتجاه األسوأ ونحو االنفجار الذي إن
ّ
كالسيل ال�ج��ارف ال��ذي سيغرق
ع ��ىل امل �س �ت��وي��ات اإلن �س��ان � ّي��ة وال �ع �س �ك��ر ّي��ة واألم �ن � ّي ��ة يف ك��اف��ة حصل ه��ذه امل �رّة فسيكون
ّ
ّ
ّ
�مّ
امل �ح��اف �ظ��ات ،ك � ّ�ل ذل ��ك ي �ت��مّ ب ��إش ��راف م ��ا ي �س� ��ى (ب��امل�ج�ل��س الرياض وأبوظبي وأدواتهم حينها لن يكون الحوار إال باللغة
ال � ��رئ � ��ايس) ورئ� �ي� �س ��ه رش� � ��اد ال �ع �ل �ي �م ��ي ال� � ��ذي ي �ع �م ��ل ب ��أم ��رة البالستيّة ولن تخط الهدنة إال ّ
بالنار واآليت سينبّئكم بذلك.
السعودي واإلمارايت ّ
وينفذ مخطط واشنطن التي استنفرت
ّ
للدفاع عن ّ
(إنسانيّتها) ّ
* كاتب واعامي لبناين
الشعب األوكراين (املظلوم) وخرجت

املوقف الغريب لدول الخليج العريب
ي � �ح � �ت� ��ار امل � � � ��رء يف اإلع � � � � ��ان األم � � ��ري � � ��ي ع ��ن
ت �ش �ك �ي ��ل ق� � ��وه م� �ش ��رك ��ة م � ��ن دول ال �خ �ل �ي ��ج
وال �ك �ي ��ان اإلس ��رائ� �ي ��ي ل �ت �ع��زي��ز ال � � ��ردع ،وه ��ل
وص ��ل األم� ��ر ب� ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي ال ��دف ��اع
ع��ن ال�ك�ي��ان اإلس��رائ�ي��ي وم ��اذا يعني بتسمية
هذه الدول بالعربية؟ نعم نعرف ان الرئيس
األمريي السابق (ت��رام��ب) مع بعض أنظمه
غربية حليفة او عميلة مع الواليات املتحدة
األم ��ري �ك �ي ��ة ض �م �ن��ت أم ��ن ال �ك �ي ��ان اإلس ��رائ �ي ��ي
وج �ع �ل �ه ��ا أق� � ��وى ع �س �ك ��ري ��ا م� ��ن ج �م �ي ��ع دول
املنطقة وأنه أعطى ما ال يملك ملن ال يستحق
ح�ي��ث أع�ط��ى ذل��ك ال�ك�ي��ان ال�ق��دس كعاصمة
أبدية لذلك الكيان كما وصف من جانبه ان
ح��ل ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ي�ك�م��ن يف صفقه
ال �ق ��رن ال �ت ��ي أع �ل ��ن ع �ن �ه��ا ب �ع��د ان �ت �ه ��اء زي ��ارت ��ه
الرسمية لبلد خادم الحرمني الشريفني قبل
ع��ام تقريبا وال�ت��ي لهف م��ن خزينتها العامة
اكرث من اربعة مليار دوالر امريي ليصف دول

الخليج قاطبه أنها أبقار حلوبة سيتم ذبحها
ع�ن��د ن�ض��وب حليبها ل�ي��ديل خليفته الرئيس
األم ��ري ��ي ال �ح��ايل (ج ��وزي ��ف ب ��اي ��دن) ب��اإلع��ان
امل �ش��ؤوم (ت�ش�ك�ي��ل ق ��وة م�ش��رك��ة م��ن ال�ك�ي��ان
اإلس��رائ�ي��ي ودول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي) مهمتها
ت �ع��زي��ز ال � � � ��ردع !!.......ع ��ن اي ردع ي�ت�ك�ل�م��ون
أل�ي��س يف ه��ذا غ��راب��ة -كما ان التوقيت غريبا
اي�ض��ا وه ��ل أم ��ن إس��رائ �ي��ل امل�ض�م��ون أم��ري�ك�ي��ا
وغربيا مهدد فعا من محور املقاومة -كا؟
ال �ل �ه ��م م� ��ن امل� �ق ��اوم ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ال �ب �ط �ل��ة
الرت �ف ��اع ع�ج��رف��ة ه ��ذا ال �ك �ي��ان امل �ح �ت��ل وزي ��ادة
صلفة وقتلة األبرياء وهدم منازلهم وكعادة
اليهود التاعب بكام الله عز شأنه حيث ورد
ُ
يف م�ح�ك��م ك�ت��اب��ه ال�ع��زي��ز (أذن ل�ل��ذي��ن ظلموا
ان يقاتلوا وان الله عىل نصرهم لقدير) ٣٩
س��ورة الحج ،اما الشقيقة الكربى وحليفها
ال �ع��رب��ي ال� ��ذي ع ��اث يف ال �ي �م��ن ف �س ��ادا ودم ��ر
م��ا ش��اء ل��ه ان ي��دم��ر وق�ت��ل األط�ف��ال وال�ن�س��اء

وال �ش �ي ��وخ يف ح� ��رب ع �ب �ث �ي��ة إرادت� �ه� ��ا ال ��ري ��اض
ل �غ ��رض يف ن �ف��س ي �ع �ق��وب ف �ق��د ق ��ال اص ��دق
ال�ق��ائ�ل��ني ف�ي�ه��م (األع� ��راب أش ��د ك�ف��را ون�ف��اق��ا)
صدق الله العظيم التوبة ..97
الم تعلن مملكة خادم الحرمني الشريفني
عدوانها العسكري املمنهج عىل اليمن إلعادة
ش��رع�ي��ة ال��ري��اض امل��زع��وم��ة وم�ع�ه��ا حليفتها..
(اب ��و ظ �ب��ي) ال �ت��ي ل ��م ي �س ��اوي س�ك��ان�ه��ا س�ك��ان
محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية
الصامدة لنفس العذر أعاه -إذا فقد كذب
ح�ك��ام ال��دول�ت��ني ع��ىل ان�ف�س�ه��م وشعبيهم اذ
ان السبب للعدوان (حاجة يف نفس يعقوب
ق�ض��اه��ا) ك�م��ا ق�ل�ن��ا آن�ف��ا ول��م ت�ق�ض�ي�ه��ا م��رت��زق��ة
ال ��دول� �ت ��ني -ك �م ��ا ي �ع �ل��م ال �ع ��ال ��م ع �ل ��م ال �ي �ق��ني
أسباب هذه الحرب العبثية وحصار الشعب
اليمني الجائر الذي لم ينزل به سلطان -لهذا
ادع��وا العاقلون جميعا من حكام الدولتني

اىل مراجعة النفس واتخاذ قرار شجاع بوقف
الحرب والحصار معا ويف نفس الوقت أدعو
ال��رئ�ي��س األم��ري��ي (ب��اي��دن) اىل ن�ف��س ال��يء
إلع ��ان ال �ع ��دوان ال�ع�س�ك��ري ع��ىل ال�ي�م��ن من
واشنطن وضلوع فيه أمريكا وإسرائيل -كما
أدعو مجلس التعاون الخليجي اىل التفكري
ُ
(تالية املحنش للحنش)
مرتني يف املثل القائل
وذلك قبل فوات األوان ووضع خطة زمنية
دون الرجوع عنها بانسحاب القوات األجنبية
امل�ح�ت�ل��ة (ل�ل�ج��زر وامل� ��وائن وامل� ��دن) ق �ب��ل ف��وات
األوان ،أيضاً فلن ترى الدنيا عىل أرض مقربة
الغزاة وصيا -ولهذا ولدت الحرب الدفاعية
م ��ن رح ��م األم �ه ��ات ال �ث �ك��اىل (اال ل �ي��ت ق��وم��ي
يعلمون).
وال�ل��ه م��ن وراء ال�ق�ص��د وه��و حسبنا ونعم
الوكيل.

العميد  /أحمد املاوري

املوت ألمرياك!.
قراءات ميدانية
خالد الصرابي

قرأت يف أحد العناوين اإلخبارية خرب يقول
بأن أمريكا وافقت عىل فتح مطار صنعاء ,فما
ع��اق��ة أم��ري�ك��ا ب�م�ط��ار ص�ن�ع��اء؟ وم��ن ه��و ال��ذي
يقوم بمحاصرة الشعب اليمني؟!
أل�ي�س��ت دول ال �ع��دوان ب�ق�ي��ادة مملكة ق��رن
الشيطان هي من يحاربنا ويحاصرنا!!
ن �ح ��ن ن �ع ��رف ج �ي ��داً ب� ��أن أم ��ري �ك ��ا وإس ��رائ �ي ��ل
وب��ري�ط��ان�ي��ا ه��م ال �ع��دو األك ��رب وأن ال�س�ع��ودي��ة
واإلم � � ��ارات م ��ا ه �م ��ا إال م �ج ��رد أذي � ��ال ل �ه ��م يف
امل�ن�ط�ق��ة ف ��إذا ك ��ان ال�ت�ح�ك��م األم ��ري ��ي ي�ت��دخ��ل
ب �م �س �ت��واه ف �ت��ح أو إغ� ��اق م �ط��ار ص �ن �ع��اء ف�م��ن
الذي يدير الحرب إذاً؟!

إن من أبرز الشواهد الدامغة عىل ذلك هو
التدشني االستيطاين اإلسرائيي للجزر اليمنية
بعد احتالها إم��ارات�ي��اً ,م��ن امل��ؤك��د ب��أن املرتزقة
وامل�ن��اف�ق��ني ال ي��زال��ون راف�ض��ني للتسليم بهذه
الدالئل رغم معرفتهم التامة بحقائقها ولكن
ملاذا تحاربنا أمريكا؟ وماذا تريد من بلدنا؟
بكل تأكيد لم يعد هذا السؤال غامضاً كون
ح�ق��ائ��ق األح ��داث ق��د ت�ك�ش�ف��ت ج�ل�ي��اً ف��أم��ري�ك��ا
وم��ن ورائ �ه��ا إس��رائ�ي��ل وب��ري�ط��ان�ي��ا ت�خ�ط��ط مُ �ن��ذ
س� �ن ��وات ط ��وي �ل ��ة ل �ح ��رب روس� �ي ��ا وه� ��ي ت ��درك
ت �م ��ام ��ا ب� ��أن� ��ه وب� �م� �ج ��رد ان � � ��دالع ه � ��ذه ال �ح ��رب
س�ت�ق��وم روس�ي��ا ب��إي�ق��اف ص��ادرات�ه��ا م��ن النفط

تاريخ اليمن الحديث..
ك ��ان ��ت ال� �خ ��اف ��ات ي �ت ��م اح� �ت ��واءه ��ا
وإدارتها بالكامل تقريبًا عن طريق
ال ��وس ��اط ��ات ال�ق�ب�ل�ي��ة خ ��ارج س�ل�ط��ة
ال��دول��ة أو ت��دخ�ل�ه��ا ،ب��دت املنافسة
عىل السلطة داخل صنعاء مسألة
دالل� ��ة ش�خ�ص�ي��ة أم ��ا يف ع ��دن ب��دت
م �س ��أل ��ة ف �ص ��ائ ��ل أك � ��رث م �م ��ا ت �ك ��ون
مسألة شخوص محددين إحداها
مكونة من شماليني
م� � �ث � ��ل ع �ب ��د

يف ال � �ي � �م� ��ن ال � �س � �ف� ��ي  ،دخ� �ل ��ت
ال� � �ح � ��رب ب � ��ني ال� �ح� �ك� ��وم� ��ة وق � � ��وات
الدفاع الوطني يف حلقات مفرغة
وم� �ت� �ك� ��ررة ح � � ��اول م �ع �ظ ��م ال �ن ��اس
ببساطة تجنبها هناك ويف اليمن
ال � �ع � �ل� ��وي ي �س �م ��ع امل� � � ��رء ع � ��ىل ن �ح��و
م �ت ��زاي ��د ع � ��ن ال �ن ��اص ��ري ��ني وال ��ذي ��ن
ك � ��ان ي �ق �ص��د ب �ه ��م يف امل� �ق ��ام األول
ال � � �ن� � ��اس ال � �غ � ��اض � �ب � ��ون م� � ��ن م �ق �ت ��ل
ال�ح�م��دي ب�ع�ض�ه��م ك��ان ذات ي��وم
من أنصار السال والبعض اآلخر
ك��ان��وا م��ن م�ن��اط��ق ك��ان��ت ذات ي��وم
ملكية باألساس وآخرون ال يزالون
ج� �ي � ً�ا أص� �غ ��ر س� �ن ��اً م �ح �ب ��وس ��ني يف
ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
مثال الوحدة العربية ،يف اليمن
ال � � �س � � �ف� � ��ي ظ� � � ��ل م� � � � ��اك األرايض
ووس�ط��اء السلطة م��ن أق��ى ال�ش�م��ال ب��ارزي��ن ويمتلكون ال� � � �ف� � � �ت � � ��اح و م� �ح� �س ��ن
سطوة كبرية ونفوذ أيضاً يف الدولة كما لو أن القليل قد واألخ � � ��ري ي �ش �ك ��ل رواب � ��ط
ت�غ��ري مُ �ن��ذ ع�ه��د اإلم ��ام أح�م��د وع��ىل ص�ع�ي��د آخ��ر يف اليمن م� � ��ع ق� � � ��وى س � �ي� ��اس � �ي� ��ة يف
أعلنت قبائل مثل أرح��ب وعيال يزيد وسفيان تعاطفها يافع من ناحية أخ��رى قيل
مع الجبهة الوطنية الديمقراطية وعدن.
يف ك�ث��ري م��ن األح �ي ��ان إن ع��ي
خ��ارج امل��دن ال�ك��ربى ك��ان��ت الحكومة يف الشمال قليلة ن ��اص ��ر م �ح �م ��د رئ �ي ��س ال � � ��وزراء
التأثري أو السيطرة وجاءت الرثوة إما عن طريق التحويات م ��ن ع ��ام  1971م م �ت �ح��ال��ف م��ع
املالية أو اإلعانات السياسية من قبل الدول األخرى كانت الجريان من العولقيني.
وب� � � � � �ب� � � � � �س � � � � ��اط � � � � ��ة
شعر آخرون بأنهم مستبعدون
روات � ��ب ال �س �ع��ودي��ة ل �ل �ش �ي��وخ يف ال �ي �م��ن ك �ب ��رية يف ب�ع��ض
األح �ي��ان وص�ل��ت األم ��وال واألس�ل�ح��ة إىل م�ن��اف�س�ي�ه��م من ضحايا يف معارك بني الفصائل فقدت كل أسرة جنوبية
مصادر جنوبية خارج الطريق الدائري املحيط بالعاصمة ف��ر ًدا واح � ً�دا ع��ىل األق��ل أو أف��راده��ا ال سيما إذا ك��ان��وا من

وال �غ��از ال ��ذي ي�غ�ط��ي ع�م��وم ال �ق��ارة األوروب �ي��ة
ول� ��ي ال ت �ت �ع ��رض أم ��ري �ك ��ا ألزم � ��ة خ ��ان �ق ��ة وأن
م��ا ح�ص�ل��ت ع�ل�ي��ه أو اس�ت��ول��ت ع�ل�ي��ه م��ن نفط
ال� �ع ��راق ودول ال �خ �ل �ي��ج ق ��د ال ي �غ �ط��ي ك��ام��ل
اح�ت�ي��اج�ه��ا ب��اإلض��اف��ة إىل خ��وف�ه��ا م��ن س�ي�ط��رة
ال ��روس ع��ىل ط��ري��ق وم�م��رات امل��اح��ة ال��دول�ي��ة
لهذا وضعت يدها عىل األرض البكر (اليمن)
فمن غري املعقول أن يتوقع أحد نهاية سهلة
ل �ه ��ذه ال �ح ��رب ال �ع ��دوان �ي ��ة وال �ن��اه �ب��ة مل �ق ��درات
ال ��وط ��ن وك ��م ه ��ي م�ض�ح�ك��ة ل�ع�ب�ت�ه��ا م ��ع ت�ل��ك
ال �ع �ق��ول ال�س�ط�ح�ي��ة (ح �ك��وم��ة امل��رت��زق��ة) ح��ني
تستمر بتشكيلها وت�غ�ي��ريه��ا وإش�ع��ال الفتنة

بول دريش جامعة أكسفورد

ع ��دن ول �ك ��ن ل ��م ن �س �م��ع ع ��ن ع��ائ �ل��ة ش �م��ال �ي��ة ف �ق ��دت أح��د
أفرادها بمن فيهم األبناء يف الواقع ما ظهر يف السياسة
الجنوبية ك��ان ع�ب��ارة ع��ن تجمعات ت��ذك��رن��ا بالخوفوست
يف روس �ي ��ا ال�س�ت��ال�ي�ن�ي��ة وال �ت ��ي ك ��ان ُي�ن�ظ��ر إىل ق��ادت �ه��ا م�ن��ذ
ال� �ب ��داي ��ة ع ��ىل أن �ه ��م رع � ��اة م �ت �ن��اف �س��ني ع � ��دن ك ��ان ��ت م��رك��ز
األح ��داث وال ��رثوة يف امل�ق��اب��ل ل��م ي�ن�ت��ج ال��ري��ف ش�ي� ً�ئ��ا تقريبًا
ولم يقدم شيئا إىل واردات الدولة من ناحية أخرى كان
نهج عدم التدخل يف الشمال ال��ذي ابتدعه الربيطانيون
يف ال �ث��اث �ي �ن �ي��ات ك� ��ان س �ي �ع �ن��ي م �ن �ط �ق��ة ب ��ا دول � ��ة وخ� ��ارج
السيطرة بالنسبة للربيطانيني لذلك ك��ان تركيزهم عىل
ال�ج�ن��وب أك��رث ب�م��وارده��ا وم��وان�ئ�ه��ا اإلس��رات�ي�ج�ي��ة وبالتايل
ي�ج��ب أن ت ��دار ال��دول��ة يف ال�ج�ن��وب إم ��ا ب��إح�ك��ام أو ال ت��دار
ع��ىل اإلط ��اق ،امل��واط��ن يف ال�ي�م��ن ال�ج�ن��وب��ي ي�ع�ي��ش تحت
مراقبة الشرطة طوال اليوم من لحظة خروجه من املنزل
حتى عودته وتحت مراقبة عدة هيئات منها أجهزة أمن
ال��دول��ة رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة وح ��دات ال�ج�ي��ش ع�ص��اب��ات
م� ��ن ال �ت �ن �ظ �ي ��م ال �س �ي ��ايس امل ��رت �ب �ط ��ة م �ب ��اش ��رة ب��رئ �ي��س
ال �ح ��زب ال �ح��اك��م وال �ل �ج ��ان امل �ح �ل �ي��ة وغ ��ريه ��ا وب�ي�ن�م��ا
ك � ��ان ال �ش �م ��ال ي �ت �س ��م ب ��ال �ف ��وىض امل �ع �ت ��دل ��ة ول �ك��ن
املستوطنة فإن نظام الجنوب كان ممزقاً بفعل
موجات العنف يف املركز وما تبعها من مشاكل
متوطنة وعىل الرغم من تحالف الجنوب مع روسيا
ع��اش ك��ا الجانبان م��ن اليمن يف ظ��ل ال��دول��ة السعودية
العديد من الجنوبيني وإن كان بعضهم يحمل جواز سفرا ً
شماليًا عملوا يف اململكة وسرعان ما توقف السعوديون
أن �ف �س �ه��م ع ��ن ال �ت �ع��ام��ل ب �ج��دي��ة م ��ع م �ط��ال �ب��ات ال �ج �ن��وب
بالثورة واالستقال بالتوازي مع محاولة إدارة السياسة
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الشمالية يف عهد ال�ح�م��دي ث��م تمويل الغشمي بسخاء
(ت��م ت�ق��دي��م 570م �ل �ي��ون دوالر ك�م�س��اع��دة ف��وري��ة) خفض
السعوديون مُ نذ منتصف السبعينيات دعمهم ملجموعات
املنفى الجنوبية وقبلوا بحذر مبادرات من ساملني يف عدن
وت�ع�ق��دت األم ��ور ب�ع��ده��ا ب�س�ب��ب ال�خ��اف��ات ح��ول ال�ح��رب
بني الصومال وإثيوبيا وبسبب ت��ردد السعوديني املعتاد
يف األم��ور ال�ك��ربى ك��ان س��امل��ني يسعى للحصول ع��ىل ق��وة
ك�ب��رية ون�ف��وذ يف ال�ج�ن��وب ع��ىل ح�س��اب ع�ب��د ال�ف�ت��اح وع��ي
ناصر ويف يونيو 1978م وصلت األمور إىل ذروتها ربما يف
أكرث املؤامرات الجنوبية تعقيدا تم تفجري الرئيس الشمايل
الغشمي بقنبلة زرع��ت يف حقيبة أرس�ل��ت يف ي��د مبعوث
ووق��ع اغ�ت�ي��ال��ه ع�ن��دم��ا ك��ان يلتقي بمبعوث أرس�ل��ه رئيس
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سالم ربيع عي
وقيل أن الحقيبة تحتوي عىل رسالة سرية مما أسفر عن
مقتل الغشمي وامل�ب�ع��وث ول��م ي�ع��رف بشكل ق��اط��ع من
الذي تسبب يف االنفجار.
كان القات مرفوضا رسميا يف الجنوب يف ذلك الوقت
عىل الرغم من أن��ه لم يتم حظره بالكامل وم��ن املفرض
أن ال��رئ�ي��س ال�ج�ن��وب��ي ت�ل�ق��ى ش�ح�ن��ة م��ن ال�ق��ات م��ن ن�ظ��ريه
الشمايل وتم دفع ثمن هذه الشحنة من خال مبعوث
خ ��اص وت ��م ال�ك�ش��ف ع��ن أم ��وال ه ��ذه ال�ش�ح�ن��ة م��ن خ��ال
تفتيش املبعوث القادم للقاء الرئيس مما وضعه يف حالة
من الحرج مما دعا الغشمي إلصدار أوامره بعدم تفتيش
املبعوثني القادمني من الجنوب متوقعا حقيبة مملوءة
بالنقود ولكنها كانت مليئة باملتفجرات مزقته إىل أشاء
ساملني اغتيل بعدها بعد أن تآمر عليه مجموعة من رفاقه
يف الحزب من الذين خططوا واغتالوا الغشمي.

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن1990-1967م
ش�ه��د ج�ن��وب ال�ي�م��ن خ��ال ال�ف��رة م��ن ن��وف�م��رب ع��ام
1967م إىل م ��ن ع� ��ام 1990م ك �ث��ري م ��ن امل�ن�ع�ط�ف��ات
واألحداث وهي كالتايل
• ال �ح ��رب األه �ل �ي ��ة ب ��ن ال �ج �ب �ه��ة ال �ق��وم �ي��ة وج�ب�ه��ة
ال �ت �ح��ري��ر خ ��ال ال �ف ��رة م ��ن  4إىل  7ن��وف �م��رب م ��ن ع��ام
1967م أي قبل االستقال ب�  23يوما  ،تلك الحرب
ال �ت��ي ه�ل��ك ف�ي�ه��ا  199ش�خ�ص��ا م ��ن ال �ط��رف��ني ك�م��ا أن
اململكة السعودية استغلت ظروف الحرب واحتلت
البلق والوديعة وشرورة
• ان �ق ��الب  20م ��ارس 1968م وه ��و ان �ق ��اب ي�م�ن��ي
رجعي
• حركة  14مايو 1968م وهي حركة يسارية فاشلة
• خ �ط ��وة 22ي ��ون �ي ��و 1969م وه� ��ي ح ��رك ��ة ي �س��اري��ة
ناجحة
• بعد خطوة 22يونيو 1969م إىل آواخر عام 1970م
تقريباً عملت السلطة اليسارية آنذاك عىل استكمال
ح��ل امل�ش�ي�خ��ات وال�س�ل�ط�ن��ات واإلم ��ارات وع��دده��ا 25
وضمها إىل ال��دول��ة امل��رك��زي��ة وك��ان رد الفعل لبعض
ال �ت �م ��ردات م ��ن ال �س ��اط ��ني وامل ��وال �ي ��ني ل �ه��م ل �ك��ن ت��م
القضاء عىل تلك التمردات التي لم تكن قليلة فقد
كان عددها  29تمردا ومن بينها تمرد العقيد عبدالله
صالح العولقي يف شبوة وبهذا الصدد جاء يف كتاب
تاريخ اليمن الحديث ملؤلفه بول دريي نصاً ما يي
( يف ال �ج �ن��وب ل ��م ي �ع��د ه �ن��ال��ك أي دور ل�ل�م�ش��اي��خ أو
ال�ق�ب�ي�ل��ة ف�ب�ع��د أن ح�ص��ل ج �ن��وب ال�ي�م��ن رس�م�ي��اً عىل
اس �ت �ق��ال��ه ع ��ن امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح ��دة وس �ي �ط ��رت ال �ق ��وات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ع��ىل ال�ي�م��ن ال�ج�ن��وب��ي وواج �ه��ت ت�م��ردات
بقيادة العقيد عبدالله صالح العولقي قائد ق��وات
األم � ��ن وت � ��م ق �م ��ع ه � ��ذا ال �ت �م ��رد م �م ��ا أدى إىل م�ق�ت��ل
حوايل  120شخصا من املتمردين و12جنديا حكومياً
واشتبكت ال�ق��وات الحكومية واملتمردين يف مناطق
عدة مثل بيحان وح��ارب يقصد بها حريب ومناطق
أخرى حتى تم القضاء عىل هذا التمرد )
امل ��رج ��ع ال �ك �ت ��اب امل ��ذك ��ور ال �ح �ل �ق��ة رق� ��م  34ت��رج�م��ة
كاتبة يحيى السني املنشورة يف صحيفة 26سبتمرب

ال�ع��دد 2264ب �ت��اري��خ 2022/20/6م ص  8ويف نفس
ال �ص �ف �ح��ة ون �ف ��س امل ��رج ��ع ق� ��ال ال �ك ��ات ��ب ب� ��ول دريش
أن رئ�ي��س ال� ��وزراء م�ح�م��د ع��ي ه�ي�ث��م أع ��دم ع��دد من
األشخاص بذريعة الخيانة والتآمر عىل الحكومة )
وهذا غري صحيح وافراء عىل املناضل الكبري محمد
ع ��ي ه�ي�ث��م ال ��ذي ك ��ان ي �ع ��ارض ال �ع �ن��ف واإلع ��دام ��ات
مهما كان السبب .
• خالل الفرتة من عام 1970م إىل عام 1973م تم
س�ح��ل  22م��ن اإلق�ط��اع�ي��ني وه ��ذا ط�ب�ع��اً إج ��راء بشع
وانتهاك لحقوق اإلنسان
• م ��ا ع ��رف ب ��أح ��داث م �ح �م��د ع ��ي ه �ي �ث��م وال �ع �ق �ي��د
حسني سبعه ع��ام 1972م م��ا أذك��ر ال�ت��اري��خ والشهر
ال� ��ذي أذك � ��ره ت �ل��ك األح � ��داث ال �ص �غ ��رى أس �ف ��رت ع��ن
 11ق�ت�ي��ا ب ��اإلض ��اف ��ة إىل  14م�ع�ت�ق��ا ون � ��زوح إج �ب ��اري
ل�س�ب�ع��ة وه�ي�ث��م إىل ش �م��ال ال��وط��ن وت �ل��ك ال�خ��اف��ات
االيديولوجية كان يمكن معالجتها بالتي هي أحسن
• أح � ��داث  26ي ��ون �ي ��و ع� ��ام 1978م ه �ل ��ك ف �ي �ه��ا 39
شخص أبرزهم الرئيس سالم ربيع عي
• حرب فرباير عام 1979م بني الشطرين قتل من
ال �ج �ي��ش ال �ج �ن��وب��ي  56ش �خ �ص��ا وت �غ �ل��ب ع ��ىل ج�ي��ش
ال �ش �ط��ر ال �ش �م��ايل ل �ك��ن يف ال �ح ��روب األه �ل �ي��ة امل�ن�ت�ص��ر
خاسر خاصة وه��و ال��ذي ب��دأ الحرب أي أن��ه املعتدي
حسب العرف الدويل
• االنقالب األبيض يف 20إبريل من عام 1980م قام
بذلك االنقاب األبيض رئيس مجلس الوزراء آنذاك
عي ناصر محمد وجماعته واستهدف االنقاب إبعاد
عبدالفتاح إسماعيل وتجريده من منصبيه أمني عام
للحزب ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب األعىل
وه�م��ا أع��ىل منصبني يف ال�ح��زب وال��دول��ة آن��ذاك لكن
ً
قائا
عبد الفتاح لم يقاوم ومنع رفاقه من املقاومة
ال أري � ��د أن ت �س �ف��ك ق �ط ��رة دم واح � ��دة م ��ن أج� ��ي ث��م
ق��دم اس�ت�ق��ال�ت��ه م�خ�ط��وط��ة ب�ي��ده ف�ي�ه��ا ب�م��ا م�ع�ن��ى أن��ه
ي�ق��دم استقالته م��ن ق�ي��ادة ال�ح��زب وال��دول��ة ألسباب
ع ��دي ��دة وم �ن �ه ��ا ال �ح ��ال ��ة ال �ص �ح �ي��ة ب �ع ��د ف� ��رة ق �ص��رية
ج � ��رى يف ح �ف ��ل رس �م ��ي ت �ك ��ري ��م ع �ب ��دال �ف �ت ��اح ب ��وس ��ام

ب ��ني ف �ص��ائ �ل �ه��ا وم�ل�ي�ش�ي��ات�ه��ا دون أن ي ��درك ��وا
ملاذا يتصارعون ومن أجل من وكل ما يجول
ب�خ��واط��ر س��ذاج�ت�ه��م ه��و ك�ي��ف ي�ج�م�ع��ون أك��رب
قدراً من فتات األموال املنهوبة من أرضهم.
ورح � ��م ال �ل ��ه ع �ل ��م ال� �ه ��دى ال �ش �ه �ي ��د ال �ق��ائ��د
ح�س��ني ب ��در ال ��دي ��ن ال �ح ��ويث ال ��ذي ك ��ان ي ��درك
م � �ب � �ك � ��راً ح� �ق� �ي� �ق ��ة ه � � ��ذا ال � � �ع � � ��دوان األم � ��ري � ��ي
اإلس� ��رائ� �ي� ��ي ف �م ��ا خ� ��ا درس م� ��ن دروس� � ��ه أو
م �ح ��اض ��رة ق��ال �ه��ا إال وح� ��ذر م ��ن خ �ط ��ورة ه��ذا
ال �ت��آم��ر ح�ت��ى يف ال �س �ن��وات ال �ت��ي ك ��ان ال�ج�م�ي��ع
يعتقد بأنها س�ن��وات س�ل��م ،ل�ه��ذا ق��ال :امل��وت
ألمريكا..
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أوال  :ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف حرب يناير
1986م املخفيني ق�س��راً إىل ال�ي��وم 169ش�خ�ص��ا القتىل
ال�526من الطرفني واملخفيني قسراً إىل اليوم هم أيضاً

كلك نظر

احمد القردعي

الثورة  14أكتوبر وهو أعىل وسام يف الجمهورية وبعد
ف��رة ق�ص��رية اخ�ت��ار ع�ب��دال�ف�ت��اح م�ق��ر إق��ام�ت��ه يف االت�ح��اد
ال�س��وف�ي�ت��ي وع ��اد إىل ال ��وط ��ن ع ��ام 1985م ال �ل��ه ي��رح��م
الشهيد عبدالفتاح إسماعيل .
• أح ��داث  13ي�ن��اي��ر م��ن ع ��ام 1986م ك��ان��ت أح ��داث
م��ؤمل��ة وح ��رب اس �ت �م��رت  9أي ��ام ب��ني ف��ري��ق م��ن ال�ح��زب
االش� � ��رايك وف ��ري ��ق االن �ق ��اب �ي ��ني وك � ��ان األق �ل �ي ��ة وف��ري��ق
ال �ح��زب ه��و األغ�ل�ب�ي��ة ل�ق��د ش�ك�ل��ت ح ��رب ي�ن��اي��ر 1986م
ضربة موجعة جداً للحزب وأضرت هيبة الدولة
ل�ق��د ك�ت�ب��ت ح��ول أو ع��ن أح ��داث ي�ن��اي��ر 1986يف ه��ذه
الصحيفة خ��ال الفرة م��ن 21يناير من ع��ام 2020م
إىل 21سبتمرب من نفس العام وال أود تكرار ما كتبته
سابقا حسب العرف الصحفي
ل�ك��ن ص�ي��اغ امل��وض��وع ي�ت�ط�ل��ب م�ع�ل��وم��ات رق�م�ي��ة عن
األح ��داث ل��ذل��ك اك�ت�ف��ي ه�ن��ا ب�ت��دوي��ن م�ع�ل��وم��ات رقمية
ع��ن ض�ح��اي��ا ح��رب ش�ه��ر ي�ن��اي��ر ع��ام 1986م وذل ��ك عىل
النحو التايل :

من الطرفني ويعترب قتل األبرياء أو اإلخفاء القسري
ل��أش �خ��اص ي�ع�ت��رب ج��ري�م��ة ب�ح��ق اإلن �س��ان �ي��ة ال تسقط
بالتقادم حسب القانون الدويل .
خ� ��ال ح� ��رب ي �ن ��اي ��ر 1986م ت �ع ��رض 2142ش �خ �ص ��اً
ل��اع�ت�ق��ال وال�س�ج��ن بصفة غ��ري ق��ان��ون�ي��ة م��ن الطرفني
وتم إطاق صراحهم الحقاً .
ثانياً  :ضحايا املواجهات املسلحة خال يناير 1986م
ُقتل  3073شخصاً من املحاربني من الطرفيني ُ
وفقد
 164شخصاً من الفريقني ال يعرف مصريهم أحد إىل
اليوم.
تم اعتقال  55شخصاً خال الحرب كانوا محسوبني
من فريق االنقابيني جميعهم مسؤولني عسكريني
ومدنيني بينهم وزيران وشخص واحد بدرجة وزير .
ت ��م إع � ��دام أرب �ع ��ة أش �خ ��اص أح ��ده ��م ب ��درج ��ة وزي ��رجميعهم من فريق االنقابيني وقد تم إعدامهم بعد
محاكمة طويلة ومتلفزة .
م��اح�ظ��ة  :ب�ع��د أن ك�ت�ب��ت األس �ط��ر أع ��اه اس��رح��ت
قليا وأخذت إحدى املجات العربية وقرأت موضوع
ع ��ن االن � �ج� ��ازات يف إح � ��دى ال � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة وش �ع ��رت
ب � ��ال � �ح � ��زن وال � �ح � �س � ��رة واالزدراء ف � ��ذل � ��ك ال �ص �ح �ف ��ي
ك �ت��ب م �ع �ل��وم��ات رق �م �ي��ة ع ��ن ال �ت �ط ��ورات االق �ت �ص��ادي��ة
ُ
كتبت معلومات رقمية عن
واالجتماعية يف باده وأنا
عدد ضحايا الصراعات املسلحة يف بادي .
ع � ��ودة إىل امل� ��وض� ��وع أح � � ��داث ي �ن ��اي ��ر 1986م ك��ان��ت
ال �ص ��راع امل �س �ل��ح ال��وح �ي��د خ ��ال ع �ق��د ال�ث�م��ان�ي�ن��ات م��ن
القرن املايض يف جنوب الوطن ..
لكن ضحاياها البشرية فاقت كل ضحايا األحداث
خ� ��ال ع �ق ��دي ال �س �ت �ي �ن��ات وال �س �ب �ع �ي �ن��ات يف ال �ج �ن��وب
باإلضافة إىل حربي الشطرين والحروب املصغرة مع
السعودية وعمان وكنا نأمل أن تكون آخ��ر ال��دروس
القاسية لكن ساستنا وقادتنا لم يستفيدوا من درسها
قيد أنملة .

ومضات متناثرة

احمد الفقيه

عوملة األمركة ورصاع
الحضارات!!..

م � ��ازال � ��ت ع� ��ومل� ��ة األم � ��رك � ��ة ُت� � �ح � ��اول ب��ث
سمومها الفكرية والثقافية والعقائدية
ل � �ت � ��دم � ��ري األم� � � � ��ة ال � �ع � ��رب � �ي � ��ة واإلس � ��ام � �ي � ��ة
م� ��ن أق� �ص ��اه ��ا إىل أق � �ص� ��اه� ��ا ..وه � � ��ذه م��ن
أه ��م ال �ت �ح��دي��ات ال �ت ��ي ت��واج �ه �ه��ا ش�ع��وب
وم �ج �ت �م �ع ��ات ال� � � ��دول ال� �ن ��ام� �ي ��ة ال � �ي � ��وم..
ه � �ن � ��اك ح � ��رك � ��ات م� �ت� �ط ��رف ��ة وم �ت �م ��ذه �ب ��ة
وم�ت��أث��رة بالعوملة حيث أصبحت أياديها
مسخرة ومطواعة يف أيدي تلك األنظمة
ال�ع��رب�ي��ة امل�ه��رئ��ة ت�ش�ك�ل�ه��ا ك�ي�ف�م��ا ت �ش��اء..
وم �ت��ى م��ا ت �ش��اء وت�ج�م��ع ل�ه��ا ج�ي��وش��اً من
املرتزقة والعماء والخونة لتدريبها قتالياً
وعسكرياً وتكتيكياً..
إذا ً فالعوملة تتخطى الحدود والسدود،
وت�ص��ل إىل أع�م��اق العقول وال�ق�ل��وب من
أقصر الطرق ،وهذا بفضل عمائها من
ت�ل��ك ال� ��دول ال �ت��ي ال ت��ري��د س ��وى االن�ق�ي��اد
األع � �م � ��ى وج � �ع � ��ل ش � �ع � ��وب ت� �ل ��ك ال � � ��دول
تحت سيطرتها ونفوذها وجعل العالم
من أقصاه إىل أقصاه قرية كونية واحدة
وه� ��ذا م ��ا ت �س �ع��ى إل �ي ��ه ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة
األمريكية اليوم..
يرى بعض الباحثني يف مجال السياسة
أن ظ � � ��اه � � ��رة ال � �ع � ��ومل � ��ة ظ � � ��اه � � ��رة م� �ع� �ق ��دة
وم�ت��داخ�ل��ة وم�ت�ش��اب�ك��ة ال ��رؤى وامل�ف��اه�ي��م
وذات أب � � �ع� � ��اد س � �ي� ��اس � �ي� ��ة واق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة
واج�ت�م��اع�ي��ة وث�ق��اف�ي��ة وح �ض��اري��ة أف��رزت�ه��ا
األحداث واألوضاع العاملية ،وكما نعلم
أن ب �ع ��د ال � �ح � ��روب دوم � � ��اً ت � ��أيت ش �م ��وس
الدفء واألمن واألمان والرقي واالزدهار،
ويف ظ��ل ه �ك��ذا ف ��وىض خ��اق��ة وغ��وغ��ائ�ي��ة
ع� ��ارم� ��ة ،ت �ت ��اىش أم ��ام �ه ��ا ك ��ل م �ق��وم��ات
ومفاهيم وقيم الوئام والسام والحوار
الهادف..
فاإلسام اليوم بات العدو األكرب لتلك
األنظمة العاملية الليربالية وتناسوا هؤالء
أن اإلسام يعيش داخل عقول علمائهم
وأدبائهم ومفكريهم ،والدليل عىل ذلك
أن م �ع �ظ��م م ��راك ��ز األب �ح ��اث ال�ع�ل�م�ي��ة يف
دليا علمياً
ً
تلك الدول تكتشف كل يوم
ع � � � � � ��ىل ص � �ح � ��ة
ت � �ل � ��ك اآلي � � � ��ات
لتقويم العملية
ال �ق ��رآن �ي ��ة ك�م��ا
ج� ��اء يف ق��ول��ه التعليمية الب��د من
ت� � �ع � ��اىل:
(ويف تعزيز آيل يف عملية
أن�ف�س�ك��م أف��ا
ُت � � �ب � � �ص� � ��رون) ..ال��ت��ع��ل��م لتحسي
ويف� � � �ع� � �ق��������� � � � ��و �ل� � � ��اىل�ه ك�����ف�����اءة وج������ودة
ت� � � � � � � � �
ع� ��زوج� ��ل( :ي ��ا ونوعية التعليم
أيها الناس إنا
خلقناكم من
العوملة تخىش
ذك � � � � ��ر وأن � � �ث� � ��ى
وش � � �ج�� �� � �ع� �ع � � �ل�� �� � �ن� ��و�اب � �ك���� � � ��ا�مً امل������روع ال��ث��ق��ايف
وق � � � � � � �ب� � � � � � ��ائ� � � � � � ��ل اإلس�����ام�����ي ألن���ه
ل� �ت� �ع ��ارف ��وا
إن سيؤدي إىل اكتساح
أك ��رم �ك ��م ع�ن��د
الله أتقاكم) ..الحضارات املهرتئة
إذن
الجنس وإق��ام��ة ال��ع��دل بي
ال � � � � � �ب � � � � � �ش � � � � � ��ري
واح � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��د ..الناس
وكلمة الناس
يف ال � � � �ل � � � �غ� � � ��ة
ال �ع��رب �ي��ة ت �ع �ن��ي ك ��اف ��ة ال �ب �ش��ر يف م �ش��ارق
األرض وم� �غ ��ارب� �ه ��ا ف� ��ال� �ق� ��رآن ال� �ك ��ري ��م ال
ي �خ��اط��ب ف �ئ��ة م �ع �ي �ن��ة ،وال أم� ��ة م �ح��ددة
ب ��ل ي �خ��اط��ب ك ��اف ��ة ال �ن ��اس ع ��ىل اخ �ت��اف
أج�ن��اس�ه��م ول�غ��ات�ه��م وأل��وان �ه��م ح�ي��ث لم
ي � ��رد يف ال� �خ� �ط ��اب ال � �ق � ��رآين ت �ع �ب ��ري "ق� ��وم
م �ح �م��د" أو "ال �ع ��رب" ب ��ل ج ��اء ال�خ�ط��اب
ال �ق��رآين ب�ص��ورة ع�م��وم�ي��ة وش��ام�ل��ة لكافة
ال�ب�ش��ر ك�م��ا ج��اء يف ق��ول��ه ت �ع��اىل( :ي��ا أي�ه��ا
الناس إنما أنا لكم نذير مبني).
وكما جاء يف الحديث النبوي الشريف:
"ك �ل �ك ��م آلدم وآدم م� ��ن ت� � ��راب ال ف �ض��ل
لعربي عىل أعجمي وال أعجمي عىل عربي
إال بالتقوى".
إذاً رسالة اإلسام رسالة عاملية شاملة،
ال ت � �ع � ��رف ال � � �ح� � ��دود وال ال � � �س� � ��دود ف �ه��ي
رسالة متجذرة ومتعمقة يف الحضارات
وال�ث�ق��اف��ات ال�ق��دي�م��ة م�ن��ذ خ�ل��ق آدم عليه
السام وصدق املوىل العي القدير( :وما
أرس �ل �ن ��اك إال رح �م � ً�ة ل �ل �ع��امل��ني) ول ��م ي�ق��ل
ل �ل �ع ��رب أو ج �م ��اع ��ة م ��ا وص � ��دق ع ��زوج ��ل
ال � �ق� ��ائ� ��ل( :وم � � ��ن آي � ��ات � ��ه خ� �ل ��ق ال� �س� �م ��وات
واألرض واخ�ت��اف ألسنتكم وألوانكم إن
يف ذلك آليات للعاملني)..
م��ن ه�ن��ا ُن ��درك عظمة وش�م��ول�ي��ة رس��ال��ة
اإلس � � ��ام ال� �خ ��ال ��دة ووح � � ��دة ال� �ع ��ال ��م م��ن
أق � �ص � ��اه إىل أق� � �ص � ��اه ،ول �ي �ع �ل ��م ال� �ق ��ايص
والداين أن رسالة اإلسام قادمة وسوف
تسود أصقاع األرض كافة شاء من شاء..
وأب��ى م��ن أب��ى ،وه��ذا وع��د الله أن األرض
يرثها عباده الصالحون.
• صفوة القول:
م �ه �م ��ا ط � ��ال ل �ي ��ل ال �ع ��اب �ث ��ني وال �ظ ��امل ��ني
الب� ��د ل ��ه م ��ن ب � ��زوغ ف �ج ��ر ج ��دي ��د ول �ي ��درك
ه � ��ؤالء وأول� �ئ ��ك ال �ق ��وم ال �ن �ش ��از ال ��ذي ��ن م��ا
زال � � ��وا يف غ �ي �ه ��م س � ��ادري � ��ن ..ويف ع �ت �م��ات
ض ��االت �ه ��م غ ��ائ �ص ��ون أن دع� ��وة ال�ت��وح�ي��د
والنور اإللهي ستشرق من جوف الظام
وال �ج ��ور واألن � ��ني ..م�ه�م��ا ع �ل��ت أص��وات �ه��م
وعانقت عنان السماء ،ولن يصلح شأن
ه��ذه األم��ة إال بما صلح ب��ه أول�ه��ا سريجع
ال �ح��ق ألص �ح��اب��ه ق��ري �ب��اً وس �ت��وض��ع األم ��ور
يف نصابها وستهب نسائم املحبة والوئام
والسام عىل ربوع الباد والعالم لتتنفس
الشعوب واألم��م األم��ن واألم��ان وترفرف
أعام الحرية وتصدح بال الدوح معلنة
بداية عهد جديد وزوال حكم عنيد فاسد
فا نامت أعني العماء الجبناء.!!..
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10مليارات و 813مليون دوالر قيمة الواردات اليمنية خالل العام 2021م
قال تقرير حديث صادر عن قطاع التجارة الخارجية
بوزارة الصناعة ان حجم الواردات السلعية شهدت
ارتفاعا ملحوظا خالل العام املايض مقارنة باألعوام
السابقة  ,ونوه التقرير ان الواردات السلعية وصلت
اىل 10مليارت و 813مليون دوالر موزعة عىل مختلف
السلع الغذائية واالستهالكية واالدوية واملستلزمات
الطبية واملشتقات النفطية وغريها من املواد االخرى..
واوضح التقرير ان واردات السلع الغذائية تصدرت
قائمة الواردات وبمبلغ 3مليارات و 592مليون دوالر
تلتها السلع االستهالكية بمبلغ مليار و 944مليون
دوالر فيما احتلت واردات املشتقات النفطية ثالثا
وبمبلغ مليار و410مليون دوالر وتوزعت بقية
الواردات عىل قطاعات االدوية واملستلزمات الطبية
واالسمدة ومواد وادوات البناء وغريها من السلع
االخرى ..وكشف التقرير ان اليمن يعتمد بشكل
اسايس عىل استرياد معظم احتياجاته االساسية
الغذائية واالستهالكية من الخارج وبنسبة تصل اىل
 85%واوضح التقرير ان احتياجات الشعب اليمني
من الغذاء والدواء املستورد من الخارج تقدر سنويا
بأكرث من  5مليار دوالر وبني التقرير ان اليمن كانت
تستورد سلعاً غذائية ومشتقات نفطية ومنتجات
اخرى خالل فرتة ما قبل الحرب حيث وصلت فاتورة

الواردات السلعية اليمنية السنوية اكرث من  14مليار
دوالر خالل العام  2014م
وبني التقرير ان قيمة الصادرات السلعية انخفضت

خالل االعوام  2015اىل 2021م مقارنة بقيمة
الصادرات السلعية خالل العام .. 2014
واستعرض التقرير جملة من الصعوبات والخسائر

التي واجهت املستوردين خالل الفرتة السابقة منذ بدء
العدوان عىل اليمن يف مارس 2015م حيث تعرض
كثري من املستوردين اىل خسائر كبرية جراء عدم
تمكنهم من شحن وادخال البضائع التي تعاقدوا
عىل استريادها ودفعوا قيمتها للشركات االجنبية
والتي كان بعضها يف موائن التصدير وجاهزة للشحن
والبعض االخر تم شحنها وهي يف عرض البحر
والبعض االخر وصل اىل قرب املوائن ولم يسمح لها
بالدخول اىل املوائن اليمنية وظلت لفرتة طويلة هناك
مما عرضهم لخسائر كبرية تمثلت يف دفع تكاليف
وغرامات التأخري وبعض من هذه البضائع كانت
حساسة وظلت لفرتة طويلة يف موائن التصدير مما
عرضها للتلف .
وتشكل الواردات الغذائية واملشتقات النفطية
حوايل  60%من إجمايل قيمة الواردات السلعية
اليمنية من الخارج سنوياً والنسبة الباقية قدرها 40%
تذهب السترياد السلع واملنتجات األخرى..
وتصل فاتورة الواردات السلعية اليمنية السنوية إىل
 14.697مليار دوالر سنوياً قبل فرتة الحرب والعدوان
عىل اليمن ولن تتمكن اليمن من الوفاء بها كاملة
يف الظروف العادية فضال ً عن فرتة الحرب والعدوان
بسبب توقف الصادرات النفطية والغازية و االنخفاض

الكبري يف الصادرات غري النفطية..
الجدير ذكره ان قطاع التجارة الخارجية يف وزارة
الصناعة يعترب من القطاعات الحيوية والرئيسية
بالوزارة كونه معنياً بتنظيم التجارة الخارجية
والعالقات االقتصادية والدولية مع العالم الخارجي
ورسم ووضع السياسات واألهداف ذات الصلة بها
وتنظيم ورصد الواردات والصادرات وخاصة ما يتعلق
بتنمية الصادرات الوطنية غري النفطية وتعزيز قدراتها
عىل النفاذ لألسواق الخارجية ،كما يقوم القطاع
باإلشراف عىل النشاط التجاري مع مختلف الدول
ووضع البيانات واإلحصائيات عن متطلبات األسواق
الخارجية واإلعداد واملشاركة مع الجهات ذات
العالقة يف املفاوضات وعقد االتفاقيات والربوتوكوالت
التجارية بني الجمهورية اليمنية والدول العربية
واإلسالمية ومختلف دول العالم ومتابعتها والتقييم
املستمر لنتائج وآثار تلك االتفاقيات والربوتوكوالت
عىل االقتصاد الوطني و اإلشراف عىل إقامة املعارض
التجارية يف األسواق الخارجية والقيام بكل ما من
شأنه الحصول عىل امتيازات وأفضليات تجارية تسهل
تواجد املنتجات الوطنية يف األسواق الخارجية وتمكنها
من املنافسة واتخاذ التدابري الالزمة لحماية اإلنتاج
الوطني من اإلغراق واملمارسات الضارة بالتجارة.

املبادرات املجتمعية تعزيز هام للتنمية املستدامة

ارتبطت املبادرات املجتمعية ارتباطا وثيقا بتاريخ
وهوية وثقافة املجتمع اليمني منذ القدم ،وعرف
عنه التكاتف والتعاون والتطوع ،وكانت والزالت
توجد اعراف واسالف بني ابناء القبائل ما يسمى
(الغرم ،والجايش ،واملعونة) والتي اشتهر بها اليمن
والزال ،والتي تختص يف املبادرة الطوعية واملساهمة
يف اصالح وبناء وتأهيل املزارع والطرق ،والسواقي
والربك والعقوم ،وكذا تعويض ومساعدة من تضرر
جراء كارثة طبيعية كاألمطار وغريها
تقرير :محمد صالح حاتم

يف خطابة خالل تدشني برنامج الصمود الوطني قال الرئيس
مهدي املشاط " :سننهض ببلدنا إن تم استغالل املبادرات
املجتمعية وإنشاء الجمعيات والتعاونيات "  ,مشيدا بما قام به
أبناء محافظة حجة من مبادرات مجتمعية يف مختلف املجاالت.
أهمية املبادرات:
االستاذ إبراهيم عامر وكيل محافظة حجة للشؤون الزراعية
رئيس اللجنة الزراعية والسمكية باملحافظة أكد عىل أهمية
املبادرات املجتمعية  ،مشريا أن املجتمع اليمني معروف بتعاونه
وتكاتفه منذ القدم ،مؤكدا أن املبادرات املجتمعية ليست وليدة
اللحظة.
وأشار وكيل محافظة حجة أن املتعارف لدى الناس كان
مصطلح الجايش او الغرم ،والذي يقوم عىل املساهمة من قبل
ابناء املجتمع ،فيتم إنشاء واصالح الطرقات والسدود والربك
وحصاد مياه االمطار واملرافق الخدمية املرتبطة بمصالح العامة يف
انشاء الطرق واملؤسسات وكل ما هو له عالقة باملصالح العامة..
موضحا أنه يف السابق لم يكن هناك مقاوالت ،ولم يكن
املجتمع يعتمد عىل أي جهة حكومية او منظمات خارجية،
مشريا أن املجتمع كان من يقوم بدعم ومساندة اي شخص
يتعرض منزله للخراب أو ارضه لالنجراف جراء األمطار والسيول.
مؤكدا أن الزراعة قديما قامت عىل املبادرات املجتمعية يف
اصالح وإنشاء السدود والحواجز املائية والسواقي والربك
وقنوات الري..
واشار عامر أن الثقافات املاضية التي اكتسبها ابناء املجتمع
من املنظمات والدور السلبي لإلعالم سابقا وايضا االعتماد
الكيل عىل الدولة بدون ما يكون للمواطن دور يف العمل هي ما
نسعى لتغيريها حاليا ،بحيث يكون املواطن مساهماً ومشاركاً يف
التخطيط والتنفيذ وهو من سيحافظ عىل املشاريع التي يشارك
ويساهم فيها.
شركاء التنمية :
واشار إبراهيم عامر أن شركاء املبادرات هم املجتمع باألساس
والسلطة املحلية ومؤسسة بنيان والجمعيات واللجنة الزراعية
والسمكية العليا.

عالقة اجتماعية قوية
من جانبه مسؤول املنطقة الشمالية يف مؤسسة بنيان االستاذ
عبدة الهارب اشار أن جميع املبادرات يتم تنفيذها عرب املجتمع
وبإسناد من الفرسان والجمعيات وتحت قيادة السلطة املحلية
يف املحافظة واملديريات ممثلة يف املحافظ ومدير املديرية ،مؤكدا
أن املجتمع اليمني يتميز بعالقة اجتماعية قوية ،وترابط مجتمعي
وثيق واكرب دليل تماسك وتكاتف القبيلة اليمنية ضد العدوان وهو
ما افشل هذا العدوان.
واشار عبدة الهارب أن املبادرة والتطوع متأصلة ومتجذرة يف
املجتمع اليمني وهي جزاء من تراثه وهويته  ،مبينا أن عملهم هو
إحياء هذا الرتاث ونقله لألجيال ونشرة للعالم..
زراعة صحراء عبس :
واشار عبدة الهارب ان من اهم املبادرات الزراعية زراعة صحراء
عبس بمساحة  12ألف هكتار ،والتي بادرت السلطة املحلية بقرض
لتوفري الديزل واللجنة الزراعية بتقديم البذور كقرض للمزارعني
وأصحاب الحراثات وقامت بحرث أرايض املزارعني كدين آجل إىل
الحصاد..
عدد املبادرات املجتمعية :
وكشف عبده الهارب أن عدد املبادرات املجتمعية يف محافظة
حجة بلغت  617مبادرة ،بكلفة مالية بلغت  317811524رياالً
قدمها املجتمع عىل شكل عيني ونقدي
واستفاد منها  545356مستفيداً ،وتوزعت تلك املبادرات عىل :
 البيئة 90مبادرة بكلفة 1569200ريال ،واستفاد منها 23257مستفيداً.
 والبناء املجتمعي 33مبادرة بكلفة 162300ريال ،واستفاد منها400مستفيد
 التعليم بلغ عدد املبادرات 30مبادرة مجتمعية بكلفة مالية161500ريال ،واستفاد منها  4671مستفيداً
الصحة  17مبادرة بكلفة مالية 10720000ريال ،وبلغ عدداملستفيدين 55801
 التكافل االجتماعي بلغ عدد املبادرات  43مبادرة بكلفة مالية 7060324رياالً واستفاد منها 1482
 -الثقافة والرتاث 7مبادرات بكلفة مالية 11300000ريال،

واستفاد منها  4350مستفيداً
 الزراعة  151مبادرة بكلفة 10375000ريال ،واستفاد منها 32923مستفيداً
 الطرق بلغ عدد املبادرات  150مبادرة ،وبكلفة 91291000ريال ،وبلغ عدد املستفيدين  346643مستفيداً
 املياه  96مبادرة الكلفة  183711500ريال ،وعدد املستفيدين 65829مستفيداً.
املبادرات التي نفذتها الجمعيات :
فيما بلغ عدد املبادرة التي نفذتها الجمعيات  42مبادرة بكلفة
12758000ريال،وبلغ عدد واملستفيدين  9163مستفيداً ،موزعة
عىل :
  33مبادرة يف املجال الزراعي بكلفة 11740000ريال ،واستفادمنها  6612مستفيداً
 مبادرتان يف مجال املياه بكلفة 1006000ريال واستفاد منها2500مستفيد
 سبع مبادرات يف مجال البناء املجتمعي بكلفة 12000ريال،واستفاد منها 51مستفيداً.
مبادرات اقتصادية :
وبلغ عدد املبادرات املجتمعية يف املجال االقتصادي  153مبادرة
بتكلفة  174707999رياالً ،واستفاد منها  96885مستفيداً
وتوزعت عىل املجاالت التالية :
 الحراثة  63مبادرة بكلفة مالية 18205199ريال ،واستفاد منها51300مستفيد
 الكرفانات والحواجز املائية 10مبادرات بكلفة سبعة مالينيريال ،واستفاد منها  7823مستفيداً.
 القنوات املائية ثمان مبادرات بكلفة مليون ريال واستفاد منها 61مستفيداً.
 واالقراض تسع مبادرات بكلفة 12210800ريال ،واستفاد منها 958مستفيد
 استصالح األرايض  32مبادرة بكلفة 134893000ريال ،واستفادمنها  26533مستفيداً.
 مكافحة اآلفات  21مبادرة بكلفة مالية 1400000ريال واستفادمنها .210

 الصحة الحيوانية 120مبادرة بكلفة 1800000ريال ،واستفادمنها  2000مستفيد
ونوه مسؤول املنطقة الشمالية يف مؤسسة بنيان أن كلفة
املبادرات التي قدمها املجتمع كانت عينية ونقدية.
واوضح الهارب أن الشركاء املساهمني يف العمل التنموي هم
السلطة املحلية واملكتب اإلشرايف ومكاتب الزراعة واالتحاد التعاوين
الزراعي ،وهيئة الزكاة والجمعيات.
وأكد مسؤول املنطقة الشمالية يف مؤسسة بنيان أن دور املؤسسة
هو تحريك املجتمع ،والتنسيق ما بني الجهات واملؤسسات وتحشيد
الجهود واإلمكانيات املجتمعية والرسمية ،وكذلك بناء وتأهيل
قيادات تنموية ،وتأهيل وإسناد الجمعيات فنيا وباملتطوعني،
مضيفا ان من اعمالهم يف مؤسسة بنيان هي تفتيح مدارك
املتطوعني والفرسان يف الجانب التنموي عىل هدى الله ،ونحملهم
املسؤولية امام الله.
آلية انشاء الجمعيات :
وتطرق مسؤول املنطقة الشمالية إىل مراحل إنشاء الجمعيات،
والتي تبدأ بتدريب فرسان التنمية ،وهم من يقومون بتوعية
املجتمع وتنفيذ املبادرات وغريها ،وبعدها يتم تشكيل فريق
التنسيق والذي يكون من الفرسان الفاعلني واملخلصني ،ومن
يمتلك روح املبادرة ،ويكون هذا الفريق من جميع العزل ،كما
يتطلب يف فريق التنسيق أن يكون لدية خلفية عن الجمعيات
التعاونية وسياسات ومبادئ الثورة الزراعية ..واشار الهارب أن
مهام فريق التنسيق هي عملية توعية املجتمع باهمية الجمعيات
التعاونية والسياسات واملبادئ للثورة الزراعية وتصحيح نظرات
املجتمع للجمعية ،كما انه يقوم بمساندة اللجنة التحضريية
وحشد املنتسبني ،ومن ثم تجري االجرءات املتبعة يف اختيار اللجنة
التحضريية وبموجب محضر موقع من جميع الراغبني يتم انشاء
الجمعية وكذلك من قبل منسق بنيان والسلطة املحلية ..واردف
أن اللجنة التحضريية تقوم بجمع املساهمات من كل عزلة بموجب
اسناد وتسليمها اىل املسؤول املايل يف اللجنة التحضريية وتوريدها
للبنك املركزي بإسم الجمعية مع أخذ اشعار بنيك بذلك ،وكذا
تقوم بإعداد النظام االسايس للجمعية ووضع اهدافها ،وتنسق
مع مكتب الشؤون االجتماعية يف املحافظة وبقية االجراءات حتى
اعالن اسماء الهيئة اإلدارية للجمعية ونشر اسمائهم يف الجريدة
الرسمية..واكد عبدة هارب عىل اهمية الجمعيات التعاونية يف
النهوض بالقطاع الزراعي والتنموي بشكل عام ،كونها تعمل عىل
توحيد املزارعني وتجميعهم تحت مكون واحد ،ليسهل التعامل
معهم من قبل التجار يف الزراعة التعاقدية وتسويق منتجاتهم،
وتقديم الخدمات للمزارعني مثل االرشاد الزراعي واملجتمعي،
وتوفري املدخالت الزراعية ،مضيفا أن الجمعية تكون ضامناً عىل
املزارع يف حال تقدم للحصول عىل قروض.
واشار أن جوهر االختالف -بينما يتم تشكيله من جمعيات حاليا
وما هو موجود من قبل -هو أن الجمعيات الحالية اسست من
قبل شباب محسنني متطوعني همهم خدمة اآلمة ،وقادتها من
املحسنني واعضائها من املستضعفني قواتهم مستمدة من الله
ومن املشاركة املجتمعية ال من املنظمات ،وعنوانهم العطاء ال
االستجداء ..ويبقى املجتمع هو العمود الفقري الذي يسند ويدعم
التوجهات والخطط الرسمية ،والذي يجب إشراكه يف التخطيط
واملساهمة يف التمويل والتنفيذ ،وذلك بهدف استدامة التنمية،
والحفاظ عليها.

دورة رابعة يف مهارات إعداد وكتابة التقارير
أفتتح رئيس مصلحة الجمارك األستاذ يوسف عيل زبارة الدورة
الرابعة يف مهارات إعداد وكتابة التقارير اليوم السبت 14صفر
املوافق10ديسمرب 2022م باملعهد الثقايف الجمريك ..وأشار زبارة
خالل افتتاح الدورة التدريبية الرابعة ملدراء العموم ونوابهم يف

ديوان عام املصلحة إىل أنه من املهم خروج املشاركني يف الدورة
بحصيلة علمية جيدة تنعكس من خالل ما يرفعون من تقارير إدارية
دورية واعتيادية ،وعىل املتدربني الحرص عىل االستماع واملشاركة
باملداخالت الجيدة والتدوين والتطبيق عملياً.
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وأوضح انه ألهمية مثل هذه الدورة لجميع اإلدارات والتخصصات
الجمركية للحد من املالحظات السلبية يف إعداد التقارير تحرص
املصلحة عىل أقامت العديد من الدورات املماثلة ليتسنى لجميع
موظفي املصلحة ومراكزها ومكاتبها االستفادة من الدورات املقامه..
وأشار إىل تطوير وتأهيل القدرات كونها مهمة للجميع يف اإلدارة
الجمركية ،وأضاف إىل أن الحاضرين يدركون جيدا إىل أن التقرير
عندما يكون مختصر وواضح ومفهوم ويوصل املعلومة املطلوبة
فهو أهم ماتحتاجه اإلدارة الجمركية يف اتخاذ القرارات ..بدوره
اضاف مدير عام املعهد الثقايف الجمريك الخبري الجمريك األستاذ
عبدالكريم املنصور إىل أن هذا االحتفاء بكوكبة القيادات الجمركية
واشراكها يف هذه الدوره ملا من شأنه السعي نحو تقارير عملية
ديناميكية وفعاله خالية من األخطاء والسلبيات ..ولفت ان املعهد
الثقايف الجمريك يعقد حالياً ثالث دورات تدريبية يف وقت واحد
وهي دورة مجال وإعداد التقارير و دورة يف مجال تدريب وتأهيل
موظفي الضابطة ودورة يف مجال فن اإلتصال والتواصل وذلك

نتيجة الجهود العظيمة والدعم من رئاسة املصلحة لتوسعة املعهد.
هذا وضمن حصيلة محاضرات لخمسة أيام يتلقى قرابة 60
مشارك ومشاركة من اإلدارة العليا بمصلحة الجمارك محاضرات يف
الكتابة واإلعداد املهني للتقارير والخطوات واملهارات املطلوبة لكتابة
التقرير  ،ومواصفات التقرير الجيدة والحديثة والطويلة بما يف ذلك
الرتكيز عىل أهداف التقرير ويشتمل عىل الربمجية اإلدارية التقريرية
اإلدارية بأنواعه املتعدده ووفق معايري التقييم التي تحدد مدى
جودة أو سلبية التقرير ،يلقي املحاضرة الدكتور /مفيد سلطان
الذي نال استحسان املتدربني يف الدورات السابقة.
هذا وأطلع اليوم األستاذ يوسف زبارة عىل الدورة التخصصية
ملوظفي الضابطة باملعهد ودعا متدربيها إىل الحرص عىل كسب
املعلومات الهامة التي تقدم باملحاضرات يف االجراءات الجمركية
القانونية للضبط وأساليب التفتيش ومهام وأختصاصات الضابطة
ومحاضر التحقيق وجانب كبري عن التهريب وأنواعه وأساليبه
ومحاضر الضبط بانوعها.

"أطفال السالم" تختتم توزيع الحقيبة املدرسية
ودفع الرسوم لعدد من طالب األرس الفقرية
تغطية :عبد الحميد عبدالله

تحت عنوان ( التعليم أساس حضارتنا
وجيل املستقبل أمانة يف أعناقنا) وبرعاية
صحيفة بنت اليمن ووكالة العجي لإلنتاج
اإلعالمي  ،اختتمت مؤسسه " أطفال
السالم" الدولية بالشراكة مع جمعية
املنتجني لتدريب وتأهيل املرأة مرحلتها
الثانية من حملتها السنوية للعام الدرايس
2022م ،ضمن سلسلة من املشاريع التي
تقدمها املؤسسة لدعم العملية التعليمية.
وقالت رئيسة املؤسسة أزهار العجي
أن املؤسسة قامت مؤخراً بتوزيع الزي
والحقيبة املدرسية ومستلزماتها عىل
عدد من طالب املدارس من األسر الفقرية
واأليتام يف العديد من األحياء السكنية
األكرث احتياجاً ..مشرية إىل أن عدد

املستفيدين من الحملة بلغ  1250طالب
وطالبة ..وأكدت أزهار العجي أن املؤسسة
تويل اهتماماً كبرياً الدعم وتشجيع الطالب
خاصة فئة الفقراء واملحتاجني ،باعتبار
توفري الحقيبة والرسوم الدراسية لهم
ستساهم يف التحاقهم بالتعليم والحد

من تسرب الطالب بسبب الظروف
املعيشية.
داعية جميع امليسورين ورجال املال
واألعمال للمساهمة يف مثل هذه األعمال
الخريية واإلنسانية خصوصاً يف جانب
التعليم.

تنمية القطاع الزراعي
وتحقيق األمن الغذايئ ..
املعركة األهم واألكرب
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د .يحيى عيل السقاف
ما تمر به دول أوروبا من أحداث يف الجانب العسكري والسيايس
واالقتصادي نتيجة الحرب الروسية عىل أوكرانيا التي تصاعدت
فيها املخاوف خصوصا عىل الوضع املعييش وسوق الطاقة جراء
العجز يف مادة القمح والنفط حيث وصلت أسعار القمح يف
بورصة شيكاغو إىل أعىل مستوى لها منذ عام 2008م غري أن
تلك األحداث سوف تنعكس سلبا عىل اليمن واليمنيني بسبب
الحرب يف أوكرانيا وما تشكله من تهديد لألمن الغذايئ الذي
تأثر بشكل كبري خالل الثمانية األعوام السابقة نتيجة العدوان
والحصار والحرب االقتصادية التي استهدفت االقتصاد اليمني
بشكل مباشر وغري مباشر وتسببت بأزمة إنسانية تشري إليها
تقارير املنظمات الدولية بأنها األسوأ يف العالم .
وألن اليمن يستورد معظم احتياجاته من القمح والحبوب
من الخارج وبما يعادل  95%وما ينتجه فقط  2.8%وهذا ما
جاء ضمن النشرة االقتصادية لوزارة التخطيط عام 2017م
حيث تعتمد اليمن عىل الكميات املستوردة من القمح الرويس
واألوكراين بنحو الثلث من إجمايل احتياجها وما زاد الوضع تأثرا
هو ما أعقب ذلك من ارتفاع سعر القمح عامليا والتذبذبات يف
أسعار صرف العملة واألزمة الحاصلة يف أسواق النفط وكل
هذه املعطيات مجتمعة ستؤثر عىل دول العالم بشكل عام وعىل
اليمن بشكل خاص .
وأمام هذه الصعوبات التي تفرض نفسها عىل العالم يقع عىل
عاتق حكومة اإلنقاذ مهام كبرية تتمثل يف ضرورة البدء باتخاذ
إجراءات سريعة وعاجلة يف تغطية العجز يف فاتورة االسترياد من
مادة القمح والحبوب التي كان يتم استريادها من أوكرانيا وروسيا
والبحث عن بدائل عاجلة الستريادها عىل املدى القصري حتى ال
تتعرض اليمن ألزمة أمن غذايئ وعىل املدى املتوسط والطويل يف
ضرورة القيام بتأمني هذه املواد األساسية من القمح والحبوب عرب
إنتاجها محليا وتحقيق االكتفاء الذايت منها ولو بشكل تدريجي
خصوصا أن لدينا فرصة كبرية ومقومات أساسية يعتمد عليها
يف إنتاج القمح والحبوب وال ينقصنا إال أن نسعى الستغاللها
وذلك عن طريق تسخري جميع اإلمكانيات املادية والفنية التي
لدى الجانب الرسمي وبتعاون ومساهمة مجتمعية وبمشاركة
القطاع الخاص والوصول إىل املراحل األوىل من تحقيق االكتفاء
الذايت ..وعىل الدولة أيضا أن تتحرك بجدية لتطوير هذا الجانب
حيث تقدر املساحات القابلة للزراعة يف اليمن بماليني الهكتارات
وتتوزع يف السهول واألودية واملدرجات الجبلية وقد أكد قائد
الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث  -يحفظه الله  -يف كثري
من محاضراته عىل ضرورة العمل عىل تطوير اإلنتاج املحيل
والسعي للوصول إىل مرحلة االكتفاء الذايت بدال من االعتماد
عىل املنتجات الخارجية وأيضا ما جاء يف توجيهات قائد الثورة
عىل ضرورة التوجه الجاد نحو الزراعة واإلنتاج املحيل من القمح
والحبوب واملنتجات الزراعية األخرى لتقليل فاتورة االسترياد
الخارجي التي تقدر بمئات املليارات من العملة األجنبية وتحقيق
االكتفاء الذايت والسيما يف هذه الظروف التي يعاين فيها الشعب
اليمني جراء العدوان والحصار والحرب االقتصادي ويأيت ذلك
أيضا يف إطار مشروع الرئيس الشهيد (يد تحمي ..ويد تبني) وما
جاء يف مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وما
تضمنته من مشاريع وأنشطة تسهم يف خدمة املجتمع وتأمني
احتياجهم من السلع األساسية وهنا يجب أن يحظى املزارعون
بالدعم واملساندة الالزمة ..وبالفعل يف السنوات األخرية اتجهت
الدولة ممثلة باللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة
والجهات األخرى املختصة يف تشجيع ودعم مزارعي القمح
والحبوب بجميع أنواعها وجميع املنتجات الزراعية األخرى
واستصالح األرايض يف العديد من املناطق واملحافظات الزراعية
بهدف تحقيق االكتفاء الذايت واألمن الغذايئ حيث حققت بعض
املناطق الزراعية وفرة كبرية يف اإلنتاج من الحبوب وانخفضت
فاتورة االسترياد يف هذا الجانب ورغم كل الجهود التي تبذل
ولكن ذلك ال يكفي حيث يجب عىل جميع أجهزت ومؤسسات
الدولة لتغطية الفجوة الكبرية يف القمح والحبوب ولو بنسبة
 30%بصورة أولية .
والوقوف بجدية وجعلها أولوية وطنية عظمى والعمل عىل
مساندة الخطوات التي تقوم بها اللجنة الزراعية والسمكية
العليا وتسخري جميع اإلمكانيات الالزمة يف الدولة وتوفري
التمويل الحكومي الالزم وفق املمكن واملتاح وعدم انتظار القطاع
الخاص ليقوم بدوره ألنه عندما يلمس التجار واملستثمرين ويرون
الجدية يف نجاح الجانب الحكومي فإنهم سيتجهون بكامل طاقته
وإمكاناته لالستثمار يف هذا القطاع الحيوي واملهم والن همهم
يف املقام األول هو الربح ..وهنا ال نحتاج إىل خطط اسرتاتيجية
طويلة املدى وإنما نريد خطة زراعية وغذائية اسرتاتيجية قصرية
املدى إلنتاج الغذاء من القمح والحبوب حيث أن ارض تهامة
والجوف وبقية األرايض الزراعية ال تحتاج إىل استصالح زراعي وإنما
تحتاج إىل استثمار ومن جهة أخرى يجب أن يكون تشجيع املزارع
اليمني من خالل اتخاذ إجراءات تنفيذية عملية ومن خالل سن
القوانني لتذليل الصعوبات التي يواجهها املزارع ومنحه الدعم
الالزم والتمويل الذي يحتاج إليه من مرحلة اإلنتاج حتى مرحلة
تسويق منتجه الزراعي.
ودليل النجاح الذي تحقق يف القطاع الزراعي ما الحظناه يف فرتة
العدوان حيث ظهرت الكثري من املنتجات الزراعية ومنها الفواكه
والخضروات متوفرة وغطت االحتياج املحيل وبأسعار مناسبة
ورخيصة وهي غنية باملكمالت الغذائية املفيدة صحيا مقارنة
بمثيالتها من املنتجات املستوردة ولكن ترتفع أسعار املنتج الزراعي
املحيل من القمح والحبوب بسبب قلة املحصول وارتفاع تكاليف
إنتاجه والضعف يف إجراءات التسويق لهذا املنتج وكذلك دور
املواطن السلبي الذي يٌقبل عىل شراء املنتجات املستوردة وزيادة
الطلب عىل شراءها مما يؤدي إىل عدم تشجيع املزارع املحيل يف
اإلنتاج لهذا فان السعي الجاد إلنتاج القمح والحبوب يعترب
كضرورة فرضتها التهديدات القائمة عامليا والتداعيات الكارثية التي
تسبب بها العدوان القائم عىل اليمن بهدف رفع نسبة االكتفاء
لتأمني الغذاء وتحقيق االكتفاء الذايت والرتباطه الكبري باستقاللية
القرار السيايس اليمني وتحرير اإلرادة اليمنية ..ومن التوصيـات
التي يجب العمل بها هي إعداد مشروع قانون لحماية املنتجات
املحلية الزراعية والصناعية انسجاماً مع املتغريات التي طرأت
عىل االقتصاد اليمني والعمل بمبدأ حرية التجارة وفتح األسواق
أمام التجارة العاملية بعد تحقيق االكتفاء الذايت وتعزيز األمن
الغذايئ واستخدام األساليب العلمية والحديثة لتطوير ونهضة
القطاع الزراعي وفتح أبواب االستثمار وإقرار الحوافز الالزمة
لتشجيع املستثمرين وجذب رؤوس األموال املحلية والخارجية
للعمل بالقطاع الزراعي وتشجيع املنتجات الزراعية الوطنية ومنع
حدوث ضرر قد يلحق بها من املمارسات الضارة من سياسات
إغراق األسواق باملنتجات أو الزيادات غري املربرة يف الواردات أو
املنتجات املستوردة التي تدعمها الدول املصدرة بما يؤدي إىل
فقدان شروط املنافسة العادلة وضرر يلحق املنتج الزراعي املحيل .
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يسعى لتعزيز الصمود امليداني وصمود مؤسسات الدولة :

برنامج الصمود الوطني استكمال لسبع سنوات من مواجهة العدوان
ي��أيت برنامج الصمود الوطني ال��ذي دشنه الرئيس مهدي املشاط ،الستكمال
ج�ه��ود س�ب��ع س �ن��وات م��ن امل��واج�ه��ة ل�ل�ع��دوان األم��ري��ي ال �س �ع��ودي ،ول ��ذا ي��وض��ح
ال��رئ�ي��س امل�ش��اط يف ال�ت��دش��ن ،أن إط��اق ب��رن��ام��ج ال�ص�م��ود ال��وط�ن��ي ي��أيت ان�ط��اق��ا

قيادات الدولة تحت مظلة واحدة
ف�ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ي�ت�ف��رق ف�ي��ه م��رت��زق��ة ال�ع��دوان،
وي �ت �ق��ات �ل��ون وي �ت �ن��اح��رون ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��م ال �ت �ق��ت ك��اف��ة
م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ت �ح��ت ق �ب��ة ال ��ربمل ��ان يف ع��اص�م��ة
ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ص �ن �ع��اء م �م��ا ُي �ج �س��د وح ��دة
وتماسك الصف الوطني..
وجدد رئيس مجلس النواب ،الدعوة للمتورطني
يف ال �خ �ي��ان��ة ال ��ذي ��ن ي �ق��ات �ل��ون أو ي �ق �ف��ون إىل ج��ان��ب
تحالف العدوان األمرييك السعودي ،العودة إىل
الصف الوطني ومراجعة أنفسهم واالستفادة من
قرار العفو العام ،كما أن برنامج الصمود الوطني
يستكمل جهود سبع سنوات من املواجهة للعدوان
األم � ��ري � ��يك ال � �س � �ع� ��ودي ،ف� ��ال � �ع� ��روض ال �ع �س �ك ��ري ��ة
�أت م� ��ن ف � ��راغ وه � ��ي ت� �ج � ّ�� ل �ج �ه��ود
ل �ل �ج �ي ��ش ل� ��م ت � � ٍ
ال�ق�ي��ادة الحكيمة يف ال�ب�ن��اء وال�ت�ط��وي��ر وال�ت�ح��دي��ث،
وهذا الربنامج يأيت لجعل الوحدة بالنسبة لليمن
عنواناً للكرامة الوطنية.
ً
ً
شريكا أساسيا يف بناء الدولة
ف ��ربن ��ام ��ج ال �ص �م ��ود س �ي �ك��ون ش��ري �ك��ا أس ��اس �ي ��اً م��ع
م ��ؤس �س ��ات ال� ��دول� ��ة ول �ي ��س ب ��دي � ً
�ا ع �ن �ه��ا يف ت�ح�م��ل

امل �س��ؤول �ي��ة ع ��ىل ك ��ل امل �س �ت��وي��ات ،خ��اص��ة ال�ت�ن�م��وي��ة
وال �ث �ق��اف �ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة ،وت �ك �م��ن م�ه�م��ة ال��ربن��ام��ج
األساسية يف تعزيز العاقة مع املحليات واملجتمع
ع ��ىل أس � ��اس ال �ت �ف ��اه ��م وال� �ت� �ع ��اون واس� �ت� �غ ��ال ك��ل
الطاقات والقدرات وإحياء املهارات ضمن خطوات
ت��دري �ج �ي��ة ورؤي � ��ة إس��رتات �ي �ج �ي��ة ب �م��ا ال ي �خ��ل ب�ع�م��ل
الوظيفة العامة.

ال َوس َ
آم ُنوا َّات ُقوا َّ
الل َه َوا ْب َت ُغوا إ َل ْيه ْ
من قول الله سبحانه وتعاىل ( َيا أَ ُّي َها َّال ِذ َ
ين َ
يل َة
ِ ِ
ِ
َو َج ِ ُ
سبي ِل ِه َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح َ
ون).
اهدوا ِيف َ ِ
"26سبتمرب" /هال جزيان

�ؤس�س��ات ال��دول��ة ع��ام��ل م�ه��م لتعزيز الصمود
َ
تصحيح م� ّ
ال �ب��رن��ام��ج ت �ك �م��ن ه �ن��ا ف ��ي ت �ع��زي��ز ال �ع ��اق ��ة ب ��ن م�خ�ت�ل��ف
ال��وح��دات اإلداري��ة ،واملجتمع على َأ َس��اس التفاهم والتعاون
مؤسسات الدولة
املؤمل منه تنفيذ إصاحات شاملة في ّ
َومحاسبةالفاسدينوجعلالتعييناتوفقمعاييرهاالصحيحة

التنسيق مع الجهات ذات العاقة
وهذا ما يوجب التنسيق مع الجهات ذات العاقة
يف ع �م��ل ال� � ��دورات وال � ��ورش ال �ت ��وع ��وي ��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة
وال�ع�س�ك��ري��ة وخ�ل��ق ال ��روح ال�ج�ه��ادي��ة ل�ل��وص��ول إىل
ك ��ادر ي�ح�م��ل ك��ل امل��واص �ف��ات وال�ق�ي��م م�خ�ل�ص��اً ل��رب��ه
ووط �ن ��ه ي�ن�ظ��ر إىل ق�ي�م��ة ال �ع �ط��اء وال �ب ��ذل أك ��ر م�ن��ه
إىل األخذ واالستئثار والبحث عن الحقوق الضيقة
واملصالح الشخصية.
جهادي تعبوي
م ��ن ال� ��واض� ��ح ج� ��دا أن ب ��رن ��ام ��ج ال �ص �م ��ود ب��رن��ام��ج
ج�ه��ادي تعبوي  ،يسعى لتعزيز ال�ح�ض��ور امل�ي��داين
الفاعل ّ
ملؤسسات الدولة يف خدمة املجتمع والدفاع
ع��ن ال��وط��ن وت�ع��زي��ز امل �ش��ارك��ة يف ال�ج�ب�ه��ات لحسم
امل �ع��رك��ة م��ع ال �ع ��د ّو ف��ال �ح� ُ
�رب ل��م ت�ن�ت� ِ�ه ب�ع��د ب��ل هي
مُ �س �ت �م �رّة وب �ط��رائ��ق م �ت �ع��ددة ،وس��اح �ه��ا ال ��وع ��ي..

التدريب والتأهيل لتنمية قدرات املجتمع

الصمود ،ورفع روح اإلرا َدة والعزيمة يف مواجهة
ّ
مؤسسات
العدوان ومؤامراته التي سعت لتعطيل
الدولة منذ اليوم األول من العدوان والحصار.
تفاهم وتعاون
َ
ول �ع ��ل م �ه �م��ة ال ��ربن ��ام ��ج األ َس ��اس �ي ��ة ت �ك �م��ن ه �ن��ا يف
ت �ع��زي��ز ال �ع��اق��ة ب ��ني م�خ�ت�ل��ف ال ��وح ��دات اإلداري � ��ة،
َ
واملجتمع عىل أ َساس التفاهم والتعاون واستغال
ُك � � ّ�ل ال �ط ��اق ��ات وال� �ق� ��درات وإح� �ي ��اء امل� �ه ��ارات ض�م��ن
خ �ط��وات ت��دري�ج�ي��ة ورؤي ��ة إس��رتات�ي�ج�ي��ة ب�م��ا ال يخل
بعمل الوظيفة العامة.
املؤمل منه
ل��ذا َف � َّ
�إن ُك � ّ�ل األح ��رار ال�ش��رف��اء ال�ص��ام��دي��ن يأملون
من ه��ذا الربنامج ب��أن يتم تنفيذ إص��اح��ات شاملة
ّ
مؤسسات الدولة وَمحاسبة الفاسدين وجعل
يف
التعيينات وفق معايريها الصحيحة ،واالبتعاد عن
امل�ح�س��وب�ي��ة أو امل��داه�ن��ة وامل�ج��ام��ات وع��دم ال�س�م��اح
ب��ال �ت �س��رت واإلس � � ��اءة ب ��اس ��م امل� �س ��رية ال �ق ��رآن �ي ��ة ح�ت��ى
ت �ح��ت ي��اف �ط��ة م��واج �ه��ة ال� �ع� ��دوان ..ال �ت��ي ي�س�ت�غ�ل�ه��ا
ال �ب �ع��ض ل �ح �س��اب م �ش ��اري ��ع ص �غ ��رية ،ف��امل �س��ؤول �ي��ة
أمانة وسيقف الجميع أم��ام الله ي��وم ال ينفع مال
وال بنون وال مناصب وال سلطات ليسألنا الله عن
أعمالنا وتصرفاتنا تجاه ُك ّ�ل ما يعانيه أبناء الشعب
س ُئ ُ
ول َ
اليمنيَ “ :و ِق ُف ُ
ون”.
وهمْ إِ َّنهُ مْ مَ ْ
لذا يمكننا القول :إن برنامج الصمود الوطني -بما
يتضمنه من أهداف تنموية وجهادية للدفاع والذود
ً
انطاقة
عن الوطن ورفع مستواه التنموي -يمثل
م�ه�م� ً�ة ن�ح��و م��رح�ل��ة ج��دي��دة م��ن ال�ث�ب��ات وال �ب �ن��اء يف
آن واحد.

ويفهم من هذا الربنامج أن عىل الجميع أن يفهم
موقعه ،عليه مسؤوليات
أن الكل مسؤول ُك ٌّل من
ِ
َ
وله حقوق وواجبات ،دون السماع ألي معوق أو
َ
أي مثبط أو أي معيق.
استكمال جهود سبع سنوات
أن ب ��رن ��ام ��جَ ال �ص �م ��ود ال ��وط �ن ��ي ي �ع �ن ��ي اس �ت �ك �م��ال
جهو َد سبع سنوات من مواجهة العدوان األمرييك
السعوديّ وسيعمل عىل حشد مزيد من الطاقات
واإلمْ � َ�ك��ان �ي��ات ل�ت�ف�ع�ي��ل م� ّ
�ؤس�س��ات ال��دول��ة بالشكل
ال��ازم ،وال��ذي ي�ت��واءمُ م��ع األول��وي��ات ال�ت��ي ح� ّ�دده��ا
ُ
قائد ال�ث��ورة السيد عبدامللك بدرالدين ال�ح��ويث ،يف
خطابه بمناسبة استشهاد اإلمام زيد بن ع� عليه
السام.
إن تصحيحَ
ّ
مؤسسات الدولة عامل مهم لتعزيز

تزامن ًا مع حلول العيد الثامن لثورة احلادي والعشرين من سبتمبر الفتية :

"جامعة  21سبتمبر" للعلوم الطبية تستعد لتخريج الدفعة الثانية من طالبها

سبتمرب :خاص
ت �س �ت �ع��د ج ��ام �ع ��ة  21س �ب �ت �م��رب ل �ل �ع �ل ��وم ال �ط �ب �ي��ة،
لتخريج الدفعة الثانية من طابها الذين أنهوا خمس
س �ن ��وات م ��ن ال �ع �ل��م وال�ت�ح�ص�ي��ل ت �ح��ت أزي ��ز ط��ائ��رات
العدوان الغادرة ،وفوق كل املصاعب واألزمات التي
حاولت من خالها تلك القوى الظامية املعتدية عىل
تعطيل عجلة العلم والبناء.

ويعترب تخريج هذه الدفعة من الجامعة التي أتت
ب �ه��ا ث ��ورة ال �ح ��ادي وال �ع �ش��ري��ن م ��ن س�ب�ت�م��رب ال�ف�ت�ي��ة،
إنجازا جديدا يضاف اىل سجل اإلنجازات التي عمدها
اليمنيون بعزمهم وإصرارهم عىل مواكبة املرحلة رغم
ك��ل م��ا ت�ح�ت��وي��ه م��ن ص �ع��اب ..وف�ي�م��ا ت�ش�م��ل ال��دف�ع��ة
 230طالباً وطالبة من منتسبي كلية الصيدلة تحت
شعار "اليقظة السريرية" ،أكد عدد من الخريجني

نو ٌر احلكمة

ٰ
ذكرى قدوم االمام الهادي عليه السام إىل اليمن
بمناسبة

أ  .عبدالعزيز عجان

كل النفوس ّ
�بت ُّ
رح ْ
بكم ّ
وكل�ما
ً
َ
شموسا وأنجما
ذكرناك أشعلنا
حملناك يف األرواح عطراً وسريةً
َ
معاملها أبقىٰ وأرقىٰ وأعظما
ْ
ْ
وشعشعت
أشرقت ذكراك ،إال
وما
ً
�نع�ما
عىل اليمن امليمون ُص�بحا ُم ِّ
َ
يذ ِّك�رها ملا ق ِدمت و قل�بُها
ً
كس ٌ
وليا باملظالم خ ّي�ما
ري،
ً
َ
عدالة
فوافيت�ها تروي الربوع
والح�مىٰ
لتحيي بها األرواح والده�ر ِ
ً
ْ
تفطرت
قلوبا من أساها
جربت
وساويت يف الدنيا ً
َ
غنيا ومعدما
الحياة ُأ ُخ� َّوةً
َ
وأسق�يت�هم معنىٰ
ً
وش ّي َ
صرحا َّ
تهدما
�دت باإلنصاف
ّ
َ
أتيت إىل أرض التويل كأن�ما
تحف َ
إىل يرثب طه ُّ ، ...
بك َّ
الس�ماء
ٍ
ً
َ
طلعة
حملت لها نو َر النبين
ً
حسينيةٰ ،
أندى من الغيم إن همىٰ
ُّ
ري ُّ
َ
اإلحسان والخ َ
تزف لها
والت�قىٰ
ُ
لسان الدهر فيك مر ِّن�ما
فأمىس
حساما مؤ َّي�داً
ً
ٌ
سام عىل الهادي
ً
َ
نهجا محكما
األرض،
ونوراً ييض ُء
َ
ّ
بموكب
السام
أم
ِ
ق ِدمت إىل ِ
صىل َّ
عليه الله ٍ ّ
وسل�ما
عظيم،
ٍ
ُّ
وتحف�هُ
يرا ِف ُ�ق ُ�ه ُ
غيم الرضا،
ُ
الحواميم ُح� َّوما
أنفاس
من الله
ِ
ً
ً
شوقا ُّ
تحية
كل شرب
تلقاه� ُ
بها اخض َّر ٍ ً
بالصفي� ّن ُمغرما
قلبا
ِ
ونهجا ومصحفاً
ً
كم عشقاً
َّ
توال ُ
ً
ّ
ّ
ومسل�ما
مؤمنا
يصل عليكم
ً
بكم َ
سيفا وحكمة
عانق الكرا َر
ّ
وبيتا ،بالطهارة ق ّي�ما
وط�ٰه
الجو ُر ً
ق ِد َ
دولة
مت علينا فانمحىٰ
وبد َ
َّ
دت عهداً َ
كان يف الناس ُمظ�لما
أسست ً
َ
دولة
اإليمان
ومن يمن
ِ

َ
رب� ّي َ�ة َّ
الن�ما
إلهية
التشريع ِّ
ِ
ٰ
واإلنصاف ُتع�ل سنا َمها
العدل
عىل
ِ
ِ
َ
َّ
فص َ
والحق و ّ
ُ
الدما
األعراض
نت بها
ً
األرواح نوراً
َ
وحكمة
فتح َ�ت بها
ً
نهجا و َمع�لما
بالعلم
و ش ّي�دتها
ِ
َ
َ
رفعت منارها
صعدة الغراء،
ومن
ُ
يزيح عن الدنيا الجهالة والعمىٰ
بها ُ
امللة السمحا ُء ألف ْ�ت مقا َم�ها
به ّي ً�ا ند ّي ً�ا أحمد ّي ً�ا ُم�ك� َرّما
َ
حفظت بها َ
نهج النبي وآ ِل� ِه
ً
مساراً
َّ
مجسما
وصرحا بالضياء
ً
َ
مسرية
ومازلت فينا يا بن ط�ٰه
ُ
تيض بهدي الله ،ترمي بما رمىٰ
ّ
َ
ُ
مجلجا
استفاق
العالم الغايف
بها
ومنها ٰ
الفتوحات ُم�ل َه�ما.
مىض يتلو
ِ

بدعت باسماك يالله ياوثيق الحبال...
ياعالم الغيب تعلم كل مانجهله
أسالك اللطف ياذي ماترد السؤال...
اغفر ذنوبي ورزقي من يدك سهله
الحمد والشكر لك يالله عىل كل حال...
أعداد خلقك وعد آياتك املنزلة
صاة ربي عىل املختار بدر الكمال...
نبي من الله رحمه للعباد أرسله
ياقلب أبو مالك الليلة تخيل خيال...
عيش الرخاء والرفاهة لو ترى مااجمله
احلم بعيش السعادة واحتملها احتمال...
واتفائل الخري يف املستقبل اتفائله
شعب اليمن بعد هذه التضحية والنضال...
يريد دوله قويه منصفه عادله
عىل ربوع السعيدة فالجنوب والشمال...
تعيد للشعب عز أمجاده االوله
تطهره من شرور الغزو واالحتال...
وترمم الدار اليختل من داخله
تقل لسلمان خف الشر يابو عقال...
احنا العرب مانت مالك يف العروبه صله
أبوك من أصل صهيوين عىل ابآ وخال...
أسس لكم فاليمامة مملكه فاشلة
ترمب سيده وعينه قد ضرب له مثال ...قال
الجواميس توذبح تايل املرحلة
لو يش لاحرار يف شبه الجزيرة مجال...
تزلزل أركان عرش اململكة زلزله
تقل لسلمان واملهفوف حقه تعال...
تهدر دماهم وتذبحهم عىل مسقله
خا كرامتهم املهفوف تحت النعال...
هو السبب يف أهانتهم ويف البهذله
واحنا حشد ضدنا الكفار وهل الضال...
وذي يصلوا ومايقرويش البسملة
اخذ من إبليس طبعه يف جميع الخصال...
ً
أيضا والابليس يفعل مثل ذي يفعله

مل �ش ��روع "ال �ت �ي �ق ��ظ ال� � ��دوايئ" ال� ��ذي اط �ل �ق �ت��ه ح�ك��وم��ة
اإلنقاذ الوطني عرب وزارة الصحة العامة والسكان،
لفتح كل األبواب أمام االحتياجات الوطنية اإلنسانية
من القدرات الطبية ملواجهة أعباء الحصار والحرب
ع� ��ىل ال �ق �ط ��اع ال �ص �ح ��ي ،داع � ��ني إىل ت �ق ��دي ��م ال ��دع ��م
الازم إلنجاح الحفل وتمكني الخريجني من مزاولة

يف إط � ��ار ت ��دش ��ني ف �ع ��ال �ي ��ات وأن �ش �ط ��ة امل ��ول ��د
ال�ن�ب��وي دش ��ن م��رب��ع ال�خ�م�س��ني ب�ح��ي ال�س�ن�ي�ن��ة
الجنوبية فعاليات أحياء ذك��رى املولد النبوي
ال �ش ��ري ��ف ،وذل � ��ك ب��أم �س �ي��ة ت��دش �ي �ن �ي��ة أق��ام �ه��ا
أب�ن��اء ح ��ارة ال �غ��رة .ويف األم�س�ي��ة ال�ت��ي حضرها
مشرف الحي املجاهد بسام القديمي ،وشيخ
ال �ح ��ي امل �ج��اه��د م �ح �م��د ال �ف �ه��د وم �ش ��رف امل��رب��ع
ال�ش�ي��خ ه��اش��م ال �ص �ع��دي ،واج�ت�م��اع��ي ال�ح��ارة
ال� �ش� �ي� ��خ ف � � ��ؤاد ال� � �ع � ��ريش ،وع � � ��دد م � ��ن ع �ق ��ال
ال�ح��ارات وال�ش�خ�ص�ي��ات االج�ت�م��اع�ي��ة واملثقفني
وال��رتب��وي��ني ،رح ��ب ع��اق��ل ح ��ارة ال �غ��رة ال�ش�ي��خ
ع��� ع�ب��ده ال�ك�ب��ودي ب��ال�ض�ي��وف وك��ل ال�ح�ض��ور
م��ن أب �ن��اء ال �ح��ارة وال �ح ��ارات امل �ج ��اورة ..م��ؤك��داَ
أن إح �ي ��اء ذك� ��رى امل ��ول ��د ال �ن �ب ��وي ال �ش ��ري ��ف م��ن
امل �ن��اس �ب��ات ال�ع�ظ�ي�م��ة ال �ت��ي ي �ج��دد ف�ي�ه��ا شعبنا
اليمني أص��ال��ة هويته اإليمانية ارتباطه وحبه
لرسول الله صىل الله عليه وآله وسلم.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ت� �ح� ��دث م� �ش� ��رف ح� ��ي ال �س �ن �ي �ن ��ة
امل �ج ��اه ��د ب �س ��ام ال �ق ��دي �م ��ي ع ��ن ع �ظ �م��ة ش�ع�ب�ن��ا
ال�ي�م�ن��ي وح�ب��ه ال �ص��ادق ل�ل��رس��ول ص �ل��وات ال�ل��ه
عليه وعىل آله وسلم ،مؤكداً أن الخروج الكبري
واملشرف يف ذكرى املولد النبوي الشريف ،هو
ما يميز شعبنا عن بقية شعوب األمة العربية
واإلسامية عىل مدى السنوات املاضية.
وأش � ��ار إىل ح ��ال ��ة ت �ن ��ام ��ي ال ��وع ��ي ال �ت ��ي وص ��ل
إل�ي�ه��ا ش�ع�ب�ن��ا وه ��و ي��واج��ه أب�ش��ع ع ��دوان ع��رف��ه

ككل.
والبد أن يتم تحديد االحتياجات التدريبية دوريا ليك نستطيع
تحديد الدورات التدريبية واملتدربني ويتكون تحليل االحتياجات
ال�ت��دري�ب�ي��ة أول�ه��ا التحليل امل��ؤس��ي وال��ذي��ن ي�ب��ني ال�ت��دري��ب ال��ذي
ن�ح�ت��اج��ه يف ال �ف��رتة امل�ق�ب�ل��ة ن�ت�ي�ج��ة ألم ��ور خ��اص��ة ب��امل��ؤس�س��ة ف�ه��ذا
التحليل ينظر إىل نقاط الضعف الواضحة يف أداء املؤسسة يف
الفرتة املاضية مثل سوء الجودة او مشاكل التعامل مع العماء.
أه� ��داف امل��ؤس �س��ة ع ��ىل امل ��دى ال �ق��ري��ب وال �ب �ع �ي��د وأي ت �غ��ريات
خارجية مثل تغريات يف القوانني أو االقتصاد أو التكنولوجيا
وخ�ط��ط ال��رتق�ي��ات ول ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة اإلل��زام�ي��ة ب�س�ب��ب ل��وائ��ح
داخلية او قوانني محلية والدورات التدريبية الازمة لخلق جو
مناسب للتدريب.
امل��ؤس�س��ة ال�ت��ي ي�ك��ون يف خ�ط�ت�ه��ا االس��رتات�ي�ج�ي��ة دخ ��ول ص�ن��اع��ة
ج��دي��دة س�ي�ك��ون م��ن أول��وي��ات ال�ت��دري��ب ل��دي�ه��ا امل�ه��ارات وامل�ع��ارف
املرتبطة بهذه الصناعة الجديدة ،واملؤسسة التي تخطط لتطبيق
نظام إداري جديد سيكون م��ن أول��وي��ات التدريب لديها تدريب
العاملني عىل هذه النظام الجديد وتأهيلهم للتغيري.
وم��ن احتياجات ال�ت��دري��ب تحليل العمل ال��ذي يحدد امل�ه��ارات
وامل� �ع� ��ارف وال � �ق� ��درات امل �ط �ل ��وب ��ة ل �ك ��ل وظ �ي �ف ��ة أو م �ج �م��وع��ة م��ن
الوظائف .مصادر معلومات هذا التحليل هو توصيف الوظائف
ب��امل��ؤس�س��ة وم�ق��اي�ي��س األداء ل�ك��ل وظ�ي�ف��ة وق��د يعتمد أي�ض��ا عىل
مقابات مع املديرين واملوظفني وكذلك تحليل املشاكل السابقة
يف كل وظيفة.
وأخ� ��ريا ت�ح�ل�ي��ل ال �ف ��رد م ��ن خ ��ال ت �ح��دي��د م ��ا ي�ح�ت��اج��ه ك ��ل ف��رد
ع��ىل ح��دة م��ن ت��دري��ب ب�ن��اء ع��ىل أدائ ��ه وخ��ربات��ه ون �ق��اط ال�ض�ع��ف
لديه .هذا التحليل يعتمد عىل نتائج التقييم الدوري للموظفني
وعىل أخطاء املوظف خال الفرتة السابقة وقد يؤخذ رأي املدير
وامل ��وظ ��ف ع ��ن ط ��ري ��ق م �ق ��اب ��ات ش �خ �ص �ي��ة أو ت ��وزي ��ع اس �ت �ق �ص��اء
مكتوب أو السؤال املباشر عن احتياجات املوظف التدريبية
ب�ن��اء ع��ىل ه��ذه التحاليل ال�ث��اث��ة ف��إن�ن��ا سننتهي ب�ع��دد ك�ب��ري من
الدورات التدريبية ومن ثم يتم تحديد األولويات وبالتايل تحديد
الدورات التدريبية التي يتم إدراجها وتلك التي ُتر ََّحل إىل األعوام
القادمة.
وتجدر اإلشارة إىل أن التدريب والتأهيل مسئولية مشرتكة بني
م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دين ال�ت��ي ت��درج يف أه��داف�ه��ا ب��رام��ج تدريبية
متخصصة وبني املؤسسات والشركات الحكومية والخاصة التي
يجب عليها إياء التدريب أولوية كبرية لتطوير أداء املؤسسات
والشركات بتنمية قدرات موظفيه.

ال �ت��اري��خ ،وم ��ع ذل ��ك ال�ك��ل ح��ري��ص ع��ىل إح�ي��اء
كل املناسبات الدينية وعىل رأسها ذكرى املولد
النبوي الشريف. .
ووج��ه امل�ج��اه��د ال�ق��دي�م��ي ال�ش�ك��ر ل�ع��اق��ل حلة
ال �غ ��رة وك� ��ل م ��ن اع� ��د وش � ��ارك يف إن �ج ��اح ه��ذه
األمسية التدشينية.
ويف كلمة املكتب اإلشرايف للحي والتي ألقاها
املجاهد/مجاهد امل��روين يف األمسية ،أكد عىل
أه �م �ي��ة ه ��ذه ال ��ذك ��رى وال � ��دروس وال �ع ��رب ال�ت��ي
ن�س�ت�ق�ي�ه��ا م ��ن ح �ي ��اة س �ي��دن��ا م �ح �م��د ص ��ل ال �ل��ه
ع�ل�ي��ه وآل ��ه وس �ل��م ،واس�ت�ش�ع��ار ع�ظ�م��ة ذك��رى

مولد الرسول األعظم.
وأشار إىل ضرورة إقامة األمسيات واللقاءات
ال�ث�ق��اف�ي��ة ،واالس �ت �ع��داد ل�ل�خ��روج يف ال�ف�ع��ال�ي��ة
امل ��رك ��زي ��ة واالح �ت �ش ��اد ال �ك �ب ��ري ال � ��ذي س�ت�ش�ه��ده
أم� ��ان� ��ة ال� �ع ��اص� �م ��ة ،خ � ��روج � ��اً م� �ش ��رف ��اَ ي �غ �ي��ض
ال�ك�ف��ار وامل�ن��اف�ق��ني م��ن األع ��راب ال��ذي��ن أظ�ه��رت
األيام أنهم أدوات رخيصة ألمريكا وإسرائيل.
ه��ذا وتخللت األم�س�ي��ة ال�ع��دي��د م��ن ال�ف�ق��رات
ال �ف �ن �ي ��ة ،وم �س ��رح �ي ��ة ه� ��ادف� ��ة ق ��دم �ت �ه ��ا ف ��رق ��ة
ش �ب ��اب األن� �ص ��ار ،وق �ص �ي ��دة ش �ع ��ري ��ة ،وع ��رض
عرب الربجكرت ألوبريت املولد النبوي الشريف.

أجمل التهاين والتربيكات
نهديها للدكتور/

بمناسبة الخطوبة
فألف مربوك..
املهنئون:
جميع الزماء بدائرة التوجيه املعنوي

أيمن عل احمد الجال

بمناسبة تخرجه من كلية التكنولوجيا الحديثة..
نتمنى له التوفيق يف حياته العملية ..فألف مربوك

املهنئون :كافة األهل واألصدقاء

الشاعر :
محسن محمد القريي

مهما فعل شعبنا صامد صمود الجبال...
ثابت لاعداء ثبات أبطال مستبسلة
رجال تسحق قوى العدوان عند النزال...
وعزمها قوى من الصاروخ والقنبلة
محال ان يقبل الشعب اليماين محال...
باجاف االعراب تتحكم بمستقبله
بايأخذ الثار للدم الربئ املسال...
مامنزل اال وفيه ايتام والرمله
ياحفاد االنصار هبو يارجال الرجال...
خوضو من اجل الكرامه معركه فاصله
واستبشروا بالنتيجه كل مؤذي مزال...
الله ماينصر الظالم ولو يمهله
احنا االعزاء وهم ابناء سلول الذالل...
من الله اعاه فاملخلوق ماينسله
الله يسلط لعرش الظاملن النكال...
بسوط نقمه تدمر عاليه واسفله
ترجع جرايمهم الكربى عليهم وبال...
ومن اراد املصايب يرجع الشر له
خافوا من الله يااصحاب الدقون الطوال...
كيف حرم الظلم ربي وانت بتحلله
من هو موايل توكل ياخماله خمال...
قالو قدي داخل اسطنبول متسوله
هي واليدومي وصعرت حالهم سوء حال...
الخري فيها وال فالفكر ذي تحمله
الله الرد من باع الوطن بالريال...
واستدعو اعداه تحتله وتديوله
مسيلمه نجد شكل عبدربه شكال...
مايخرج االمن البدروم للمذبله
وحزب االصاح ماحد منهم زاد قال...
انقض له الحبل وال باالقل اطوله
بيسوقهم مثل ماسوق النعاج الهزال...
لحافت املوت بيهرول بهم هروله
والله مايحكموا صنعاء قطيع الرخال...
وهم لسلمان خدامن عند أرجله

فالتدريب هام لألفراد واملجتمعات وهناك الكثري من الدورات
التدريبية التي يستفيدون منها يف تنمية املهارات يف العمل ويف
ال �ح �ي��اة ،وال�ك�ث��ري ي�ح�ت��اج ل�ت�ن�م�ي��ة م �ه��ارات��ه وت�ط��وي��ر ذات ��ه يف ك��اف��ة
املجاالت اإلدارية او الفنية أو تعلم تقنيات حديثة ما أو اكتساب
املعارف إىل آخر املوضوعات املرتبطة بمهارات العمل.
ويعد التدريب وسيلة لزيادة انتماء املوظفني وتحفيزهم عىل
العمل ومساعدتهم يف تنمية انفسهم داخ��ل وخ��ارج العمل،
وي�ج��ب االخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار ب��أن ال�ت��دري��ب ع��اج لنقاط الضعف
ي �ك��ون ل ��ه ت��أث��ري ك �ب��ري وح ��اج ��ة ك �ب��رية يف امل �س �ت��وي��ات وذل� ��ك ل�ع��دة
أس�ب��اب ،منها ك�ث��ريا م��ا ت�ك��ون ه�ن��اك م�ه��ارات وم�ع��ارف أساسية
ل�ل�ع�م��ل م�ف�ق��ودة ل��دى امل��وظ��ف ،واض��اف��ة إىل ذل��ك ع��دم ت��دري��ب
املستويات األدىن يف الهرم الوظيفي يعني قيام املستويات األعىل
باإلشراف الدقيق عىل عمل املستويات األدىن وربما القيام ببعض
أعمالهم وذل��ك يرتتب عليه إهمال املستويات األع��ىل ألعمالهم
األصلية.
وق��د ي�ك��ون امل��وظ��ف ق��ادرا ع��ىل القيام بعمله ول�ك��ن يتم تدريبة
أيضا عىل القيام بأعمال يقوم بها غريه وذلك ليك تتمكن إدارة
ٌ
أسلوب مُ تبع
املؤسسة من تدوير املوظفني من عمل آلخر وهذا
يف كثري من سياسات اإلدارة الحديثة.
إن استثمار املؤسسات يف برامج تدريبية ملوظفيها أصبح إحدى
ً
التوجهات الصاعدة للتنمية والتطوير حديثا ،حيث يتم اعتماده
كبديل عن التوظيف اآلين للموارد البشرية ،وأيضاً تعبرياً عىل
م��دى اإلخ ��اص ل�ف��ري��ق ال�ع�م��ل ال�ح��ايل وح�ق�ي�ق��ة ال�ن�ظ��ر ل�ه��م عىل
ً
فعا مصدر قوة املؤسسة ورأس مالها.
أنهم
والربامج التدريبية هي إحدى العمليات التي تهدف املؤسسة
م��ن خالها إىل إك�س��اب موظفيها م�ه��ارات متخصصة يف مجال
حصري يعتمد عىل احتياجات املستهدفني أو توجهات املؤسسة
وتطلعاتها أو نتيجة للتطور وال�ت�ح��دي��ث يف عمليات املؤسسة،
ل�ت�ع�م��ل ع��ىل رف ��ع ك�ف��اءت�ه��م إىل أق ��ى درج ��ة ت�ن��اف�س�ي��ة ،تصقل
خرباتهم ،معارفهم وإمكانياتهم عملياً ومهنياً ،مسجلة بذلك
نقاط تحول عظيمة يف مسرية املؤسسة من جهة وال تغفل حق
فريق عملها ومواردها البشرية يف التطوير والتدريب والتأهيل
من جهة أخرى.
ً
وماال،
وقد يكلف الربامج التدريبية املؤسسات وقتاً ،جهداً،
لكنها باملقابل تبقيها نابضة بالحياة وتنافس املؤسسات األخرى،
وي �ع��د ال �ت��دري��ب ال �ج �ي��د ي�ن�ع�ك��س ب��اإلي �ج��اب ع ��ىل إن �ت��اج �ي��ة ف��ري��ق
ال �ع �م��ل ،وال� ��ذي ي�ن�ع�ك��س ع ��ىل إن�ت��اج�ي��ة ال �ش��رك��ة ك �ك��ل ،وال ��ذي
ي�ت�م�ث��ل يف ت�ن�م�ي��ة امل �ه ��ارات ع ��ىل أداء امل �ه ��ام ب �ج ��ودة أع ��ىل ،وق��ت
أق��ل ،باإلضافة إىل القدرة عىل تنفيذ العديد من املهام بجودة
وكفاءة عالية؛ مما يمكن املؤسسة من تحقيق رؤيتها ورسالتها
من خ��ال تحقيق أهدافها واسرتاتيجيتها املرسومة واح��دة تلو
األخرى.

وألن املوارد البشرية هي أساس بنية املؤسسات ،وكان والزال
م��ن ال �ض ��رورة االه�ت�م��ام ب�ه��ا ك�ع�ن�ص��ر م�ن�ت��ج وم�ف�ي��د ف�ي�ه��ا ،س��واء
كان االهتمام بالتشجيع ،التحفيز ،الرتقية ،التدريب ،وأخرياً
ال��وف��اء ،ف�ك��ل ه��ذه األن ��واع ال تنعكس إال إي�ج��اب�ي��اً ع��ىل املؤسسة

مربوك التخرج والتفوق

أجمل التهاين وأطيب التربيكات
معطرة بالفل والياسمني
والرياحني نزفها للشاب
الخلوق أيمن كمال

رجال تسحق قوى العدوان

والقائمني عىل الحفل أن عنوان الدفعة يأيت امتداداً

أعمالهم يف خدمة الوطن واملواطن.
وم��ن امل�ق��رر إق��ام��ة ح�ف��ل ال�ت�خ��رج يف ال �� 18م��ن شهر
سبتمرب ال �ج��اري ،ت��زام�ن��اً م��ع ح�ل��ول ال��ذك��رى الثامنة
لعيد ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب الفتية ،يف
تأكيد جديد عىل استمرار الثورة التحريرية والتنموية
ال �ش��ام �ل��ة أم� ��ام ك ��ل م �س��اع األع � ��داء ال ��رام �ي ��ة إىل ق�ت��ل
اليمن أرضاً وإنساناً.

يعد التدريب والتأهيل لتنمية قدرات املجتمع لتمكينهم اقتصاديا من أهم التوجهات الحديثة للتنمية املجتمعية املستدامة
التنموية
مؤسسة ميسرة
صادرة عن
والشركات لتطوير مهاراتهم حسب
املؤسسات
القدرات يف
دراساتتأهيل
خاصة فئة الشباب ..وتركز منظمات املجتمع املدين عىل
تخصصاتهم وزيادة القدرة اإلنتاجية يف أعمالهم ومواكبة كل جديد يف التخصصات واملجاالت املختلفة.

مربع اخلمسني بحي السنينة اجلنوبية يدشن فعاليات املولد النبوي الشريف في حارة الغرة

تهانينا آل خماش

خماش

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

تهانينا آل السعيدي

فقدان

تعازينا آل مهدي
نتقدم ببالغ األسف
واملواساة ألوالد
محمد عل صالح مهدي
وهم:
مهدي وماجد وإبراهيم
يف وفاة والدهم الحاج

محمد عل صالح مهدي

سائلن الله أن يتغمده
بواسع الرحمة ،وأن يلهم
أهله وذويه الصرب والسلوان..
(إنا لله وإنا إليه راجعون)
األسيفون:
عبده مثنى مهدي
منصور مثنى مهدي
احمد مسعد القردعي
حسن عل احمد طويل
فؤاد عل احمد طويل
صاح عل احمد طويل

> يعلن األخ /إب��راه�ي��م ع�
حسني العجي عن فقدان
ب�ط��اق�ت��ه الشخصية تحمل
رق � � ��م ( (00110133987
فعىل م��ن وج��ده��ا إيصالها
إىل أق� � � � ��رب ق � �س � ��م ش ��رط ��ة
أو االت � � � � �ص� � � � ��ال ب � � ��ال � � ��رق � � ��م (
 )779607221ول � ��ه ج��زي��ل
الشكر.
> ي �ع �ل��ن األخ /ب �س ��ام ق��ائ��د
ف ��رج ال �ش��اذيل ال��ربط��ي عن
ف�ق��دان بطاقته الشخصية
والتي تحمل الرقم الوطني
 0101092089وال �ص ��ادرة
بتاريخ  ..23/5/2016فعىل
من وجدها إيصالها ألقرب
ق� �س ��م ش� ��رط� ��ة ول� � ��ه ج ��زي ��ل
الشكر.

مربوك النجاح

أسمى ايات التهاين والتربيكات نزفها
للشاب الخلوق الدكتور /

اجمل التهاين والتربيكات القلبية
نهديها للطالب النجيب/

بمناسبه عقد قرانه امليمون
 ...متمنيني له حياه زوجية
سعيدة وبالرفاه والبنيني
الف الف مربوك وعقبال الفرحة
الكربى باذن الله ...

بمناسبة تخرجه
من الثانوية العامة بمعدل
 ٪٩٤.٩٥قسم علمي
وبتفوق..فألف مربوك.

عل السعيدي

تعازينا آل عيىس

يونس محسن
محمد مطر

املهنئون:
عوض يحيى (ابوضياء)
سليم حفظ الله دومان

املهنئون :املقدم  /حسن صالح مثنى
الدكتور /مهران عل احمد زهري
الدكتور /معتز احمد حسن عل

نتقدم بخالص العزاء واملواساة إىل
أسرة الفقيد سعد عل حسن
عيىس..سائلني املوىل عزوجل أن
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب
والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون.
األسيفون :محمد محمد عيىس
عبدالحكيم محمد عيىس -أحمد
محمد عيىس -محمد ناصر الجمال

تهانينا

أجمل التهاين
والتربيكات محملة
بأريج الفل والياسمني
نزفها للعريسني
الغاليني:

صدام
و الدكتور أحمد
عبدالواسع أحمد حسن

بمناسبة دخولهم القفص الذهبي.
املهنئون :املهندس جميل أحمد الفقيه -واألستاذ عبدالكايف القايض
والشيخ أحمد حسن -واملحامي عبدالرقيب القايض واألستاذ داود
جميل-الدكتور محمد جميل -الدكتور أحمد عبداملوىل والدكتور
عبدالرحمن جميل والدكتور فراس عبدالكايف

مربوك التخرج
اجمل التهاين والتربيكات
القلبية نهديها

للدكتورة/
غادة سعيد شريان

بمناسبة تخرجها
طبيبة تغذية
من كلية الطب الجامعة اللبنانية
قسم تغذية بتقدير امتياز

املهنئون:
كافة ال شريان وال الربيهي
وال الفقيه وال الدهشل

مربوك ال الخوجة وال طامش
اجمل التهاين نتقدم بها
اىل الشابني الخلوقني

احمد عبدالرحمن الخوجة
ويحيى محمد طامش

بمناسبة دخولهم القفص الذهبي
متمنني لهم حياة زوجية سعيدة
والف الف مربوك
املهنئون :والديكم واخوانكم واعمومكم
عمكم منصور جعدل -العزي جعدل محمد غثيم-
ابراهيم واحمد وايمن محمد الهندي -ايمن مسعود -جهاد عبداملؤمن الخوجه
عمرو محمود -محمد مربوك -عدنان الحيمي -سليم الورد

َّ
إن أطماع األعداء يف احتالل بلدنا ،والسيطرة
ع��ى شعبنا ،تتحول بفعل ال��وق��ائ��ع والحقائق
�ام س��راب�ي��ة ،وخيبة
ال�ص��ادم��ة ل��أع��داء ،إىل أوه� ٍ
أمل حقيقية.
ٍ

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

األثنني

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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ال خوف على مين اإلميان واحلكمة

مدرعة « بأس  » 2فخر الصناعة اليمنية

في الذكرى السنوية
األولى لرحيل املفكر
الدكتور علي الشامي
الحياة رحلة قصرية وف��رتة اختبار مزمن ,هكذا
كان يصف الدكتور عيل عبدالقادر الشامي رحمه
الله الدنيا يف كتاباته التي كان ينشرها يف وسائل
اإلع � ��الم أو ع ��ى ص �ف �ح��ات��ه يف م �ن �ص ��ات ال �ت ��واص ��ل
االجتماعي إىل ج��ان��ب كتاباته امل�ت�ف��ردة والواسعة
ح��ول ش�ت��ى امل��واض�ي��ع وال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي ك��ان يحرص
من خاللها عى تنوير املجتمع يف الجوانب املختلفة
تربويا وثقافيا واقتصاديا ودينيا ووطنيا.
ع � ��ام م� ��ى ع� ��ى رح� �ي� ��ل ال �ف �ق �ي ��د ال� ��دك� �ت� ��ور ع��ى
ال�ش��ام��ي ل�ك��ن ذك ��راه وم��آث��ره الت ��زال ب��اق�ي��ة ح�ي��ة يف
ن �ف��وس ك��ل م��ن ع��رف��ه وت�ع��ام��ل م�ع��ه وق ��د ف��اح��ت
ال �ي ��وم م ��ن خ ��الل ال �ح �ض ��ور ال �ك �ب��ري ال� ��ذي ش�ه��دت��ه
فعالية إحياء الذكرى السنوية األوىل لرحيله.
وب �ع��د م �س��رية ح �ي��اة م�ف�ع�م��ة ب��ال �ج��د واالج �ت �ه��اد
والحب والوفاء واإلخالص لله ثم للوطن والشعب
رحل الفقيد تاركا خلفه السمعة الطيبة والرصيد
ال�ك�ب��ري م��ن اإلرث ال�ث�ق��ايف واألدب ��ي وال�ق��ان��وين ال��ذي
ت�م�ث��ل يف ان�ج��از ال�ع��دي��د م��ن ال ��دراس ��ات واألب�ح��اث
ال�ع�ل�م�ي��ة امل�ه�م��ة ال�ت��ي م�ث�ل��ت إض��اف��ة ن��وع�ي��ة مل�ن��اه��ج
الدراسة االكاديمية وللمكتبات الوطنية ملا أضفى
ع�ل�ي�ه��ا م ��ن ط��اب��ع ال �ق ��راءة واالس �ت �ن �ب��اط م ��ن خ��الل
الرجوع اىل القرآن الكريم الذي كان عدته وعتاده
يف ال ��دراس ��ة وال �ب �ح��ث وم �ص��درا ه��ام��ا م��ن م�ص��ادر
البحث العلمي.
إىل ج ��ان ��ب أب �ح ��اث ��ه ودراس � ��ات � ��ه ال �ق �ي �م ��ة ك� ��ان ل��ه
كتابات هامة أثرى بها الوسط اإلعالمي والثقايف
وال �ت ��ي ح ��رص وال � ��ده ال �ل ��واء ال��دك �ت��ور ع �ب��دال �ق��ادر
ال�ش��ام��ي ع��ى ت�ج�م�ي�ع�ه��ا وط�ب��اع�ت�ه��ا يف ك �ت��اب قيم
ت �ح��ت ع �ن ��وان (ال �ف �ق �ي��د ال ��دك �ت ��ور ع ��يل ع �ب��دال �ق��ادر
ال�ش��ام��ي ..ف�ك��ر ق ��رآين وع�ط��اء وط�ن��ي) وي�ع�ت��رب ه��ذا
ال �ك �ت��اب ب�م��ا اح �ت ��واه م��ن خ��الص��ة ال�ف�ك��ر ال�ت�ن��وي��ري
ال��واس��ع مرجعا مهما لالستفادة منه يف مختلف
ج��وان��ب ال�ح�ي��اة ع��ى امل�س�ت��وى التعليمي وال��رتب��وي
والديني والوطني
ويف ال � ��ذك � ��رى ال �س �ن ��وي ��ة األوىل ل ��رح �ي ��ل امل �ف �ك ��ر
وال �ب ��اح ��ث األك ��ادي� �م ��ي ال ��دك �ت ��ور ع ��يل ع �ب ��دال �ق ��ادر
ال�ش��ام��ي ,ال يسعني إال أن ادع��و ال�ل��ه ل��ه بالرحمة
واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ,وأج��دد عزايئ
أيضا لوالده و إخوانه وكافة آل الشامي( ..إنا لله
وإنا إليه راجعون)

أزاح� � ��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ال � � � �س � � � �ت � � � ��ار ع � � � � ��ن امل � � � ��درع � � � ��ة
ال � � �ج� � ��دي� � ��دة ب � � � ��أس  2ف �خ ��ر
ال� �ص� �ن ��اع ��ة ال �ي �م �ن �ي ��ة ح �ي��ث
أك��د م��رك��ز اإلع��الم األم�ن��ي،
أن ص �ن��اع��ة م ��درع ��ة "ب ��أس
بأياد يمنية ،حسب
 "2تم
ٍ
م ��واص� �ف ��ات أم �ن �ي ��ة خ��اص��ة
ت��ؤدي أع�م��ال�ه��ا وف��ق درج��ة
عالية من الدقة ،إىل جانب
امتالكها مميزات تتمثل يف
برج رماية سالح MM 12.7
بدوران  360درجة ،إضافة
إىل س � � ��الح م ��دف� �ع ��ي B10
م �ت �ح��رك وم �ح ��رك 6.0V8
بقوة  352حصاناً.
وأش� � � � � � � ��ار امل� � � ��رك� � � ��ز إىل أن
مدرعة بأس  ،2تزن أربعة
آالف و 500ك� �ي� �ل ��وج ��رام،
بطول خمسة أم�ت��ار و980
ملم ،وارتفاع مرتين و700
مليم.
وتأيت مدرعة بأس  2بعد
عامني من تدشني العمل
ب � � �م � � ��درع � � ��ة ب � � � � ��أس  1ال � �ت � ��ي
أع�ل��ن ع�ن�ه��ا وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
ال� � �ل � ��واء ع� �ب ��دال� �ك ��ري ��م أم ��ري
ال��دي��ن ال�ح��ويث يف ديسمرب
2020م.

فالق 1

جيشوا من في املغارب واملشارق
من عتل وزنيم ومنافق
واجمعوا شذاذ آفاق الدنا
واحشروهم وامألوا األرض فيالق
وأمألوا اجلو طيورا فوقنا طوقونا بالبوارج والزوارق
حاصرونا ..جوعونا ..امعنوا
في فنون احلظر شدوا باملخانق
انهبوا خيراتنا واحتجزوا
نفطنا ..يا كل نهاب ،وسارق
غركم شيطانكم سبعا خلت

خالها أسبوعا فطالت في تالحق
فحذاري يا مجاميع الدبا
بلغ السيل الزبا والبغي زاهق
إن وعد الله في أخراهما
جاء بالثامن والثامن ماحق
قد متاديتم كثيرا فابشروا
يفضحكم بني اخلالئق
نحن نستنسخ من موسى العصا
ونشق البحر نصفني بفالق
الشاعر /أمني أبو حيدر

ناصر الخذري

اجلالية اليمنية في سوريا حتذر من التمادي في استهداف وحدة وجغرافية اليمن
دع ��ا ال�ل�ق��اء ال�س�ن��وي ألب �ن��اء ال�ج��ال�ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة يف
سوريا ،األمم املتحدة واملجتمع الدويل إىل العمل
ال�ج��اد للتخفيف م��ن األزم��ة اإلن�س��ان�ي��ة يف اليمن،
وض� �م� ��ان ت ��دف ��ق امل �ش �ت �ق ��ات ال �ن �ف �ط �ي ��ة ع� ��رب م �ي �ن��اء
الحديدة.
وطالب اللقاء الذي ُعقد يف العاصمة السورية
دمشق بمناسبة م��رور ع��ام ع��ى تأسيس مجلس
الجالية والهيئة اإلداري��ة ،برفع القيود والعوائق
ال�ت��ي ت�ع��رتض وص ��ول س�ف��ن ال��وق��ود ودخ��ول�ه��ا إىل
اليمن.
وحذر اللقاء من تمادي دول العدوان األمرييك
ال �س �ع��ودي يف ال �ع �ب��ث ب�ج�غ��راف�ي��ة ووح� ��دة ال�ي�م��ن

وال �س �ع ��ي ل�ت�ف�ت�ي�ت��ه وت �ق �س �ي �م��ه  ..م �ط��ال �ب��اً ب�س�ح��ب
القوات األجنبية الغازية ،والكف عن السياسات
التي تستهدف الشعب اليمني.
ويف ال� �ل� �ق ��اء ال� � ��ذي ح� �ض ��ره س �ف ��ري ال �ج �م �ه ��وري ��ة
اليمنية يف سوريا عبدالله صربي ،استعرض رئيس
مجلس الجالية محمد العولقي ،أنشطة الجالية
اليمنية يف سوريا ،والطموحات التي تتطلع إليها
ً
مستقبال.

وث�م��ن دع��م ال�س�ف��ارة اليمنية للجالية وتعاونها
يف تسهيل املعامالت القنصلية ،ومتابعة قضايا
اليمنيني وربط الجالية بقضايا الوطن يف الداخل.
وأشار العولقي إىل األنشطة التي نفذتها الجالية

م��ع ال�ج��ال�ي��ات ال�ع��رب�ي��ة يف دع ��م ع ��ودة س��وري��ا إىل
الجامعة العربية ،واملشاركة يف األنشطة املرتبطة
بدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن املقدسات
اإلسالمية.
وأك � � ��د ب � �ي� ��ان ص � � ��ادر ع � ��ن ال� �ل� �ق� ��اء ت� ��أي� �ي� ��د ج �ه ��ود
وت ��وج �ه ��ات امل �ج �ل ��س ال �س �ي ��ايس األع � ��ى وح �ك��وم��ة
اإلن�ق��اذ ،ودع��م أي��ة خ�ي��ارات سياسية أو عسكرية
ت��ؤدي إىل إي�ق��اف ال�ع��دوان ورف��ع الحصار وضمان
وحدة اليمن وسيادته واستقالله.
ويف خ�ت��ام ال�ل�ق��اء ال��ذي ح�ض��ره ع��دد م��ن أع�ض��اء
البعثة الدبلوماسية ،كرّمت قيادة الجالية عدداً
من الناشطني والطالب املتفوقني.

إعالن أسماء املتأهلني في مسابقات
مهرج ـ ــان الرس ـ ـ ــول األعظـ ـ ــم

ارتفاع جنوني في أسعار وايتات املاء

ب��ني ف ��رتة وأخ� ��رى ت� ��زداد أس �ع��ار واي �ت ��ات امل ��اء خ �ص��وص��اً يف امل�ن��اط��ق
والحارات التي ال يصل إليها مشروع املياه التابع للمؤسسة العامة
للمياه والصرف الصحي ..من هذه املناطق منطقة السنينة بمديرية
معني يف أمانة العاصمة التي وصل سعر وايت املاء فيها إىل نحو 20
ألف ريال بعد أن كان سعره قبل أشهر ال يتجاوز ال� 10آالف ريال.
ه ��ذا االرت �ف ��اع ال �ج �ن��وين وال� ��ذي ي�ش�ك��ل ع �ب �ئ��اً ك �ب ��رياً ع ��ى امل��واط �ن��ني يف
ظل الظروف الراهنة ،بانتظار الجهات املعنية بمديرية معني وأمانة
ال �ع��اص �م��ة ل �ل �ق �ي��ام ب ��دوره ��ا يف ال ��رق ��اب ��ة ع ��ى م �ض �خ��ات اآلب� ��ار ال�خ��اص��ة
وأص �ح��اب ال��واي�ت��ات ال��ذي��ن ي�س�ت�غ�ل��ون أي أزم ��ة يف امل�ش�ت�ق��ات النفطية
لزيادة أسعار املاء ،علماً بأن مضخات اآلبار تعمل بالطاقة الشمسية.
فإىل متى تستمر معاناة أبناء حي السنينة؟!

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

بعد فشل دول تحالف العدوان عسكريا لجأت إىل الورقة االقتصادية
م��ن خ��الل ت�ش��دي��د ال�ح�ص��ار وح�ج��ز س�ف��ن امل�ش�ت�ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة يف مخالفة
واضحة وصريحة لبنود الهدنة املعلنة من قبل األمم املتحدة والتي تعترب
ض��ام�ن��ة ل�ه��ا واإلش � ��راف ع��ى ت�ن�ف�ي��ذ م��ا اح �ت��وت��ه م��ن ش ��روط ت�م��ت امل��واف�ق��ة
والتوقيع عليها من مختلف األطراف وهذا الرتاجع يشكل تمهيدا ملخطط
خبيث تقوم بإعداده دول تحالف العدوان بضوء أخضر من امريكا للتآمر
ع��ى ال�ي�م��ن وت��وس �ي��ع رق �ع��ة ال �ع ��دوان ع�ل�ي��ه وف �ت��ح ج�ب�ه��ات ج��دي��دة حيث
يقومون بتكثيف حملتهم اإلعالمية وحربهم النفسية للتأثري عى الجبهة
الداخلية بعد أن كانوا يتوقعون بأن الدخول يف هدنة ستدخل اليمنيني يف
حالة اسرتخاء فتهبط معنوياتهم فيتمكنوا بذلك من النيل من صمودهم
يف الدفاع عن وطنهم وسيادته وحريته واستقالله واملحافظة عى وحدته
ولكنهم فوجئوا بحشود غري مسبوقة اقضت مضاجعهم السيما العرض
الكبري واملهيب الذي شهدته مدينة الحديدة الباسلة وظلت وسائل اإلعالم
الصهيونية مهتمة به لعدة أي��ام وهي تحلل وتحذر مما سيواجه العدو
الصهيوين من أخطار يف حالة دخول اليمن الجديد بجيشه وأبطاله من
أبناء اللجان الشعبية يف املواجهات معه.
وذل ��ك ب�ع�ك��س وس ��ائ ��ل إع ��الم ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان امل��وج �ه��ة ال �ت��ي ف�ش�ل��ت
يف ح�م�ل�ت�ه��ا اإلع��الم�ي��ة ف�ق��د اص�ط��دم��ت ب ��إرادة ف��والذي��ة ل�ش�ع��ب أث�ب��ت من
خ��الل امل��واج�ه��ة امل�ي��دان�ي��ة ال�ت��ي ي�خ��وض�ه��ا ج�ي�ش��ه ول�ج��ان��ه ال�ش�ع�ب�ي��ة يف كل
ال�ج�ب�ه��ات أن��ه ق ��ادر ع��ى أن ي��داف��ع ع��ن وط�ن��ه وس�ي��ادت��ه واس�ت�ق��الل��ه مهما
تكالبت عليه األمم وهو قادر أيضاً عى تحقيق معادلة الردع وما تطوير
قواته الصاروخية وسالح الجو املسري الذي وصلت غاراته إىل عمق العدو
السعودي واإلمارايت إال جزء من هذه املعادلة  ،لكن وكما سبق القول يف
أك��ر من مقال ُنشر يف ه��ذه ال��زاوي��ة :إن العني حمراء عى اليمن ولذلك
ف��إن �ن��ا س�ن�ظ��ل ن�س�م��ع ال �ك �ث��ري وال �ك �ث��ري م ��ن امل ��واق ��ف ال �ع��دائ �ي��ة وال �ش��ائ �ع��ات
امل�غ��رض��ة ال�ت��ي ت�ت�ص��اع��د يف ظ��ل ال �ح��رب اإلع��الم�ي��ة ال��دائ��رة وال�ت�س��اب��ق عى
نشر األك��اذي��ب واملبالغة يف تصويرها ل��أح��داث الصغرية ليك تتحول إىل
أح��داث كبرية ومخيفة  ،وه��و ما يؤكد زي��ف املعلومات التي تبثها بعض
ال �ق �ن��وات ال�ف�ض��ائ�ي��ة ك �ج��زء م��ن ال�ح��رب
النفسية يف إطار حرب شاملة اقتصادية
وسياسية واجتماعية إىل جانب الحرب
ال �ع �س �ك ��ري ��ة ال �ت ��ي ت �س �ت �ه ��دف ت �ق��وي��ض
معنويات الشعوب ومحاولة لتمرير
م� �خ� �ط� �ط� ��ات وم � � � � ��ربرات ال � �ت� ��دخ� ��ل يف
ش��ؤون�ه��ا وه��ذا م��ا ت�ه��دف إل�ي��ه الحملة
اإلع��الم �ي��ة ض��د ال�ي�م��ن ،وإن ك ��ان ه��ذا
ال يعني أن نحمّ ل الجهات الخارجية
املسؤولية الكاملة فيما يحدث وإنما
يجب علينا أن نعرتف بوجود مشاكل
وأخ � �ط � ��اء ن� �ح ��ن ال �ي �م �ن �ي ��ون ن �ص �ن �ع �ه��ا
بأنفسنا ونحن األق��در عى معالجتها
احمد الشريف
م��ن خ ��الل ال �ح ��وار وال �ت �ف��اه��م ب��ني ك��ل
األط� ��راف امل�ع�ن�ي��ة س� ��واءً ك��ان��ت أح ��زاب ��اً
س �ي ��اس �ي ��ة أو ش �خ �ص �ي ��ات اج �ت �م��اع �ي��ة
مؤثرة.
وما يجب أن نؤكد عليه رغم وجود املشاكل وبعض القضايا العالقة هو
أننا أفضل من غرينا عى األقل يف محيطنا اإلقليمي ،فالجميع هنا يُشارك
يف الحياة السياسية ويتمتع بكل االمتيازات والصالحيات والحقوق يف ظل
العدوان الظالم ضد اليمن وشعبه ولم تعلن حالة الطوارئ للحد من هذه
األنشطة وهو األمر الذي يعلق عليه أبناء الشعب اليمني أملهم يف أن كل
الفئات ستعمل عى تحقيق شراكة منتجة تعزز املكاسب الوطنية والوقوف
وقفة جادة ضد من يتآمرون عى وحدة الوطن وثورته ويزرعون األلغام
يف طريقها مستندين عى حسابات خاطئة اصطدمت بإرادة شعبية صلبة
منعتهم م��ن أن ينفذوا مخططهم الخطري وه��و م��ا اضطرهم لالستعانة
ب��ال�خ��ارج واالرت �م��اء يف أح�ض��ان ج�ه��ات ال ت�ح��ب ال�خ��ري ل�ل�ي�م��ن يف طليعتها
العدو التاريخي املتمثل يف الجارة الظاملة السعودية.
إن اليمن أصبح اليوم وبعد ما يقارب من ثمانية أعوام عدوان بفضل
رج ��ال ��ه ال �ع �ظ��ام امل ��داف �ع ��ني ع �ن��ه م�م�ث�ل��ني يف ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة
وامل�س�ن��ودي��ن ب��أك��ر م��ن ث��الث��ني مليونا م��ن البشرهم مجموع س�ك��ان��ه قويا
ومتماسكا ولن تزيده املؤامرات وشن الحروب عليه إال ان يكون أكر صالبة
وتحدياً لكل من يعاديه ،وقد جرب ذلك أعداء اليمن ووحدته وتقدمه يف
أكر من موقف تاريخي وما يواجهه الشعب اليمني اليوم من حرب ظاملة
شنت ضده دون مربر لم تكن سوى حملة مبيتة وموجهة تستهدف اليمن
ونظامه وث��ورت��ه ووح��دت��ه ت�ح��دي��دا ،ول��ن ك��ان ال�ع��داء املستحكم للشعب
ال�ي�م�ن��ي ل�ي��س ج��دي��دا ف�ق��د ج��رب�ت��ه ج ��ارة ال�س��وء م�م�ل�ك��ة ق��رن ال�ش�ي�ط��ان يف
ف� ��رتات س��اب �ق��ة ح ��ني ك��ان��ت ت �ت �ح��ال��ف م ��ع دول ك ��ربى وت �ف �ت��ح امل �ع �س �ك��رات
لتدريب املرتزقة وتسليحهم ثم ترسلهم إىل اليمن ملحاربة أبنائه وتدمري
مقدراته ولكنها كانت تحصد الهزائم املتتالية وإن كانت عقدتها أنها لم
تتعظ من تلك الدروس التي مرت بها.
ول�ن��ا أن ن�ف��اخ��ر أن م��ن أه��م االن �ج��ازات امل�ت�ح�ق�ق��ة يف ظ��ل ال �ع��دوان إن�ت��اج
صواريخ محلية الصنع وتطوير الصواريخ البالستية ليصل مداها إىل عقر
دار العدو وفرض معادلة الردع لصالح الجيش اليمني واللجان الشعبية
وكذلك صناعة ط��ائ��رات بال طيار استطالعية وق��اذف��ات هجومية وه��و ما
لم يتوفر ألي بلد يف ظل حرب كونية فرضت عليه ،وما وصول الصاروخ
املطور بركان  2إىل ميناء ينبع الشعري غربي السعودية إال دليل عى فرض
م�ع��ادل��ة ال��ردع وك��ذل��ك إط��الق دف�ع��ة م��ن ص��واري��خ ب��رك��ان واح��د يف الفرتة
ال�س��اب�ق��ة إىل ق��اع��دة امل�ل��ك ف�ه��د ال�ج��وي��ة ي�ث�ب��ت ب��أن امل �ب��ادرة ق��د ان�ت�ق�ل��ت إىل
أيدي الجيش اليمني واللجان الشعبية باإلضافة إىل االنتصارات العظيمة
املتحققة يف جبهات ما وراء الحدود وإسقاط معسكرات كربى ومواقع
عسكرية متعددة واالحتفاظ بها عجز الجيش السعودي ومرتزقته عن
الدفاع عنها.

أع� �ل� �ن ��ت إدارة م� �ه� ��رج� ��ان ال � ��رس � ��ول األع� �ظ ��م
ل ��إب ��داع ال �ف �ن��ي وال �ث �ق ��ايف ،يف دورت � ��ه ال�ت��اس�ع��ة
أسماء املتأهلني إىل مسابقات اإلنشاد ،الشعر
الفصيح ،واألداء املسرحي.
وأش � � ��ارت إدارة امل� �ه ��رج ��ان إىل أن� ��ه ت ��م ال �ف ��رز
وامل�ف��اض�ل��ة ب �ن��اءً ع��ى م�ع��اي��ري ن��وع�ي��ة وإب��داع�ي��ة،
وعرب لجان فرز مكونة من نخبة من املتخصصني
الختيار املتأهلني األجدر باملشاركة يف املسابقات.
ّ
وأك ��د ال�ب�ي��ان أن امل�ت��أه�ل��ني يف امل �ج��االت ال�ث��الث��ة
سينتقلون إىل مرحلة التدريب التي يخضعون

فيها لربنامج تدريبي نوعي مكثف ،قبل خوض
غمار املنافسة يف املسابقات.
وأوض ��ح أن ع��دد امل�ت�ق��دم��ني مل�س��اب�ق��ة اإلن�ش��اد
ب�ل��غ  ،302ت��أه��ل م�ن�ه��م  20م�ش��ارك��اً 12 ،منهم
فئة الكبار وثمانية يف فئة األشبال.
ف �ي �م ��ا ب �ل ��غ ع� ��دد امل �ت �ق ��دم ��ني مل �س ��اب �ق ��ة ال �ش �ع��ر
ال �ف �ص �ي ��ح  169م� �ت� �ق ��دم ��اً ،ت� ��أه� ��ل م �ن �ه ��م س �ت��ة
م � �ش� ��ارك� ��ني ،يف ح � ��ني ت � �ق� ��دم مل� �س ��اب� �ق ��ة األداء
امل � �س� ��رح� ��ي  405م� �ت� �ق ��دم ��ني ت� ��أه� ��ل م� �ن� �ه ��م 15
متسابقاً.
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